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AARDRIJKSKUNDE
C. L.van Balen, Globe m.Armat., t. gebr. b. d.studie v.d.hoofdakte, 5e dr. f 3,50
2,90
C. L.van Balen, Aansch. wisk. aardr.k., geill., ing. f 2,60, geb. 2e dr.
C. L.van Balen, Leerb. d. wisk. aardrijksk., geill., ing. f3,60, geb., 4e dr.
3,90
6,50
C. L.van Balen en M. J. Wiersema, De Aarde, geill., ing. f 5,90, geb.
P. R. Bos—J. F. Niermeyer, Leerboek der Land- en Volkenkunde,
herzien door A. Jochim, geillustreerd, gebonden . . lie druk 4,25
P. R. Bos—J. F. Niermeyer, Aardrijkskunde voor de hoogere
1,90
leerjaren van middelbare scholen, door A. Jochim, geill., geb., 2edr.
P. R. Bos—J. F. Niermeyer, Beknopt leerboek der Land- en Volkenkunde, herzien door A. Jochim, geillustr., gebonden, 12e druk 3,50
P. R. Bos—J. F. Niermeyer, Beknopt leerboek der Aardrijkskunde,
3,90
herzien door A. Jochim, geill., ingenaaid f 3,50, geb., 18e druk
P. R. Bos—J. F. Niermeyer, Schoolatlas der geheele Aarde, herzien
door B. A. Kwast, met alfabetisch namenregister, geb., 32e druk 7,50
J. Brummelkamp en Dr. J. J. Fahrenfort, Land- en Volkenkunde voor
de middelbare school, geill. I
ing. a f 2,50, geb., . . 3e dr. a
2,75
Werkboekjes, drie deeltjes . . . . . . ..... . . ter perse
J. Brummelkamp en Dr. J. J. Fahrenfort, Bekn. Land-. en. Volkenk.
I en II, ing. a f 1,30, geb. a f 1,50; III . . . . . . ter perse
Werkboekjes, drie deeltjes............ . ter perse
L. Cohen en H. Eggink, Aardrijkskundig Werkschrift met vragen2,25
boek Europa, gebonden ........... 2e druk
Dr. D. Cohen en G. J. A. Mulder, Aardrijksk. van het Middellandschegeb., 4edr.
2,40
Zeegebied, vooral ten dienste van Gymn . en Lycea,
A. van Deursen, J. Overweel en W. de Vries, De wereld en die daarin
wonen, geill. I. Europa, ing. f2,25, geb., 2edr. f2,60; II. De Werelddeelen. ing. f2,50,geb.,2edr.f2,75;III. Nederl. en Ned. in de Tropen
1,90
ing. f 3,50, geb. f 3,90; IV. Natuurk. Aardrijksk., ing. f 1,70, geb.
W. van Gelder en C. Lekkerkerker, Schoolatlas van Ned. Indio,
met alfab. namenreg., ingenaaid f 3,75, gebonden . 19e druk 4,75
U. D. Keiser en G. J. A. Mulder, Leerb. der Aardr. I, ing. f 2,25,
2,75
geb., 5e druk f 2,60; II en III, ing. f 2,50, geb. . 4e druk a
B. A. Kwast, Bekn. leerb. d. Econ. Aardr., geill., m. reg., I, ing. f 2,60,
2,90
geb., 6e druk f 2,90, II, ing. f 2,60, geb. . . . . 5e druk
B. A. Kwast, C. Lekkerkerker en H. Zondervan, Bekn. leerboek der
Aardrijkskunde, geill., III, ing. a f 2,50, geb., /0e druk a f 2,75;
2,75
III, ing. f1,70, geb., 5e druk f1,90; IV, ing. f 2,50, geb., 5e dr.
B. A. Kwast en F. Pelder, Leerboek der Aardrijkskunde voJr
1,00
Handelsonderwijs, geill., I/III, 4e druk a f 1,50; Dl. IV . . .
3,90
6.1.A.Mulder, Hoofdst. Alg. Aardr., geill., III, ing. af3,60, geb., 3edr. a
2,50
G. J. A. Mulder, Inl. tot de Geologievan Nederl. , geill., ing. f2,25,geb.
G. J. A. Mulder, Overzicht der aardrijksk., I/II,ing. al 1,25, geb a
1,75
a
f 1,50, doorschoten en gebonden ........ .
Vreemde landen en Iandstreken, voor examen- en zelfstudie.
2,75
No. 1. G J. A. Mulder, Britsche Wereldrijk, ing. f 2,40, geb.
No. 2. G. J. A. Mulder en Dr. W. R. Heere, De Groote
2,90
Oceaan en Japan, ingenaaid f 2,60, gebonden ..... .
No. 3. J. Brummelkamp, Sociale geografie van Afrika. I NoordAfrika, ing. f 2.50, geb. f 2 90 ; No. 4. II. Midden-, Zuid- en
4,50
Oost-Afrika, ingenaaid f 3,90, gebonden . . . .....
3,90
. .
No. 5. Dr. J. H. Ronhaar, Palestina, ing. f 3,50, geb.
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GESCHIEDENIS

M. ten Bouwhuys en Dr. N. B. Tenhaeff, Zestig Eeuwen, 2e druk,
ing. f 2,50, geb. [2,75 ; Onze Tijd, 2e dr., ing. f 4,60, geb. f 4,90 ;
Alle Eeuwen, ing. f 2,90, geb. . . . . . . . . . 2e druk f 3,25
Dr. P. Endt, Inleiding tot de Staathuishoudkunde, ing. f 3,50, geb.
3,90
A. C. W. van Es, Beg. der Staathuishoudkunde, ing. f 1,90, geb. . .
2,10
C. J. Franssen en J. van Zwijndregt, Bekn. Leerboek der Staatsinrichting van Nederl., met modellen en afz. Grondwet, geill., geb., 2e dr.
2,25
C. J. Franssen, J. van Zwijndregt en H. J. Mollen, Beknopt Leerboek der Staatsinrichting van Nederland en Ned.-Indie, geb. .
3,90
Dr.
H. v. Gelder, Leerb. d. Oude Gesch., bew. d. Dr. D. Cohen, geb., 8edr
3,50
G. de Haas Jr., Vad. Gesch. v. Mulo-sch., ing. f 1,90, geb., 3e druk
2,10
G. de Haas Jr., Algem. Gesch. v. Mulo-sch., ing. f 1,75, geb., 5e dr.
1,90
G. de Haas Jr. en H. W. J. Schregel, De Nieuwste Geschiedenis
1789—heden). Handboekje der Staatkundige Geschiedenis . .
1,25
Dr. K. Muizenga, Het Nederlandsche Volk van 1813 tot aan 1848 0,75
Dr. C. S. hi mere, Vaderl. Geschied. voor Ulo-scholen, ing. f1,50, geb. 1,75
Dr. C. S. Jolmers, Werkboekje bij Vaderl. Gesch. voor Ulo-scholen 0,60
D.Langedijk. Leerb. d. Vaderl. Gesch., t. gebr. v. Gymn., 1-1. B.S., Kweeken Norm.sch. DI. I, ing. f 2,50, geb. 2e druk f 2,90; Werkboekje bij
Dl. I, 2e dr. f 1,25; Dl. II, ing. f1,60, geb.. . . . . . .
1,90
D. Langedijk, Beknopt Leerboek der Vaderlandsche Geschiedenis
voor het Chr. U. L. 0., geill., ing. f 1,75, geb.. .....
1,90
Dr. C. to Lintum, Gesch. van Handel en Bedrijf, vooral in Nederl.
Met afbeeldingen en schetskaartjes, ing. f 3,25, geb. . . 2e druk 3,60
Dr. A. J. van der Meulen—M. ten Bouwhuys, Platen-atlas voor de
Vaderl. Geschiedenis, bez. door Dr. N. B. Tenhaeff, geb., 5e druk 4,50
6. H. Mouw, Oriênteerend Handboek over de Staatsinrichting van
Nederland, geillustreerd, gebonden . . ..... 4e druk 3,25
G. H. Mouw, Kort Overzicht over den Volkenbond . . 2e druk 0,50
Dr. E. Rijpma, De Ontwikkelingsgang der Historie. Geill. bekn. Alg.
en Vad. Gesch. I. Oudheid en Middeleeuwen, geill., ing. f 2,56,
geb., 4e dr. f 2,75; II. Nieuwe Geschiedenis, gen., ing. f 3,25,
geb., 3e dr. f 3,50; III. Nieuwste Gesch., geill., ing. f 3,50, geb.,
3e dr. f 3,90; Werkboekje III, 4e dr. a f 0,90; III . 3e druk
1,75
Dr. E. Rijpma, Korte Ontwikkelingsgang der Historie. GeIllustr.
kleine Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis.
I. Van de oudste tijden tot de Fransche Revolutie, geill., ing. f 1,90,
geb., 2e druk f 2,25; II. Van de Fransche Revolutie tot heden,
geill., ing. f 1,90, geb. f 2,25; Kort Werkboekje I/II, 2e druk a
0,90
Dr. E. Rijpma, De Ontwikkelingsgang der Historie. (Kweekschooluitgave). Gen!. bekn. Alg. en Vad. Gesch. I/II ing. a f 3,25,
geb.
a f 3,50. Werkboekje III . . . . . . . . . . . a
1,25
F. van Rijsens—Dr. A. J. van der Meulen, Beknopte Geschiedenis des
Vaderl., bew. door Dr. C. S. Jolmers, ing. f 1,50, geb., 21e druk
1,75
F. van Rijsens– Dr. A. J. van der Meulen, Gesch. des Vaderlands,
bew. d. Dr. N. B. Tenhaeff, met 12 kaartjes, ing. f 3,60, geb., 16e dr.
3,90
F.van Rijsens, Alg.Gesch. in bekn.vorm , bew.d.M.ten Bouwhuysl4edr. 0,80
F. van Rijsens, Hoofdpersonen uit de Alg. Geschiedenis, bewerkt
door M. ten Bouwhuys, met portretten.
Oudheid en Middeleeuwen, l3edr. f 0,85; Nieuwe Geschied., /3edr, 0,85
F. van Rijsens, Overzicht der Algemeene Geschiedenis, bewerkt
1,90
door M. ten Bouwhuys. ing. f 1,60, geb. . . . . 10e druk
F. van Rijsens, Algemeene Geschiedenis, bewerkt door M. ten
Bouwhuys, met 34 kaartjes, ingenaaid f 4,50, geb., 13e druk 4,90
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SCHOOLPLATEN
AARDRIJKSKUNDE

P. R. Bos-B. A. Kwast, Nederland in Woord en Beeld. 30 Schoolplaten
voor het Aardrijkskundig onderwijs. Naar de natuur geschilderd
door B. Bueninok en Johan Dijkstra (grootte 67 bij 87 cM.).
Met geillustreerde toelichting door B. A. Kwast, G. J. A. Mulder
of R. Noordhoff. Prijs per plaat, met geillustreerde toelichting,
geplakt op zwaar carton, met metalen hoeken, . ..... f 3,90
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem KEISER) 4,75
Geillustreerde toelichting afzonderlijk ........ .
0,45

H. Zondervan, Insulinde in Woord en Beeld. 15 Schoolpl. v. h. Aardr.
onderw. (gr. 75 bij 105 cM. en 57 bij 139 cM.). Naar oorspr. schild.
van W. C. C. Bleckmann en J. Gabrielse, benevens
H. Zondervan, Europa in Woord en Beeld. 12 Nieuwe Schoolpl. voor
het Aardr. ond. (gr. 75 bij 105 cM. en 57 bij 139 cM.). Naar oorspr.
schilderijen van J. Gabrielse.
Prijs per plaat, met geillustreerde toelichting, geplakt op zwaar
carton, met metalen hoeken, . ............
3,90
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem KEISER) . 4,75
Geillustrezrde toelichting afzonderlijk . ........
0,45

GESCHIEDENIS
J. W. de lough en H. Wagenvoort, 30 Schoolplaten voor de Vaderl.
Geschied. (gr. 83 bij 111 cM.). Naar oorspronkelijke aquarellen van

J. Hoynck van Papendrecht, Gerard van Hove, J. H. !sings,
C. Jetses, W. C. Staring, N. van der Waaij, G. Westerman en J. J.
R. de Wetstein Pfister. Prijs per plaat, met geill. toelichting,
geplakt op zwaar carton, met metalen hoeken, ......
4,90
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem KEISER) 5,75
Gefilustreerde toelichting afzonderlijk . ........
0,45

BIJBELSCHE GESCHIEDENIS EN AARDRIJKSKUNDE
A. van Deursen en G. Meima, Palestina in Woord en Beeld. 12 Schoolplaten (gr. 75 bij 105 cM.). Naar oorspr. schilderijen van L. Blum.
Prijs per plaat, met toel., gepl. op zwaar carton, met metalen hoeken, 4,25
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem KEISER) . 5,25
gedrukt op carton, in portefeuille, compleet per serie, met de
12 toel ichtin gen
45,00
C. Wessels S. J., Palestina in Woord en Beeld. 12 Schoolplaten (gr. 75

bij 105 cM.). Naar oorspr. schilderijen van L. Blum en Henri Sicking
Prijs per plaat, met toel., gepl. op zwaar carton, met metalen hoeken, 4,25
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem KEISER) . 5,25
gedrukt op carton, in portefeuille, compleet per serie, met de
12 toelichtingen .
45 , 00

WOORDENBOEKEN
NIEUWE TALEN
ELK DEEL AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR
M. J. KOENEN 0 Dr. J. ENDEPOLS

NEDERLANDSCH
ZESTIENDE DRUK
—Inedl
I 5,60

K. R. GALLAS EN
C. R. C. HERCKENRATH

-

FRANSCH
Twee deelen
f 7,50
Elk deel afzonderlijk
• 3,75
Dit Fransche Woordenboek geeft bij ieder
woord de uitspraak phonetisch aan

_ I. VAN GELDEREN

DUITSCH
ZESDE DRUK
Twee deelen . ....... f 7,50
Elk deel afzonderlijk . . . . . • 3,75

K. TEN BRUGGENCATE.A. BROERS

ENGELSCH
ELFDE DRUK
Twee deelen
Elk deel afzonderlijk .

f 7,50
.. 3,75

PRIJS DER 4 WOORDENBOEKEN NIEUWE TALEN,
PER STEL BESTELD ............ f 27,00
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NEDERLANDSCHE TAAL EN LETTERKUNDE
Seerp Anema, Keurgerechten, I/II, ingen. a f 2,75, geb. . . a f 3,25
Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, onder redactie van
J. Koopmans en Dr. C. G. N. de Vooys, 3 deeltjes.
E. F. van de Bilt, Letterk. leesb., gen., ingen, f 2,90, geb., 4e dr. 3,25
T. van den Blink en Th. Lanese, Uit de levende tail. I, le studiej.,

6e druk; II, 2e studiej., geill., 5e druk; III, 3e studiej., 5e druk,
ingenaaid a f 1,75, gebonden
a
2,10
F.A. Blamer en W. K. D. Lustig, Leerb. der Nederl. taal, ten dienste
van Handelsc., Handelsdag- en -avondscholen, geb. . 7e druk
1,50
G. Bolkestein, M. A. P. C. Poelhekke en Dr. J. Prinsen J.Lzn.,
Nederlandsch leesboek, 3 deelen, ing. a f 2,60, geb., 4e druk a 2,90
Aug. A. Boudens, Onze Moedertaal. Taalboek voor de R. K. Mulo scholen, I ingen. f 1,50, geb. f 1,75 ; II en III . ..... ter perse
Aug. A. Boudens, Uit onze Letterkunde. Leer-leesb. v. R.-K. (M)ulo -sch.
en andere inricht. t. voortgez. onderw. gen., ing. f 2,90, geb., 2edr.
3,25
Aug. A. Boudens, Onze Auteurs. Leesboek voor het R. K. Voortgezet
Onderwijs, geill. ing. f 2,40, geb
2,75
1,60
Aug. A. Boudens, Opwaarts. Leesb. over liter. kunst, ing. f 1,40, geb.
J. L. Ph. Duijser, Honderd gemengde stijloefeningen voor lagere en
middelb. sch., herz. d. G. Bolkestein, ing. f 0,90, geb., 20e dr.
.1,10
J. L. Ph. Duijser, Stijloefeningen, herz. door G. Bolkestein, I/II,
ing. a f 1,20, geb. ...........
23e druk a
1,40
1,00
J. L. Ph. Duijser, Practisch taalboek, herz. door G. Bolkestein, 8edr.
I. van Gelderen, De oefenklasse, ingen. f 1,60, geb. . 17e druk
1,75
P. Gertenbach en H. van Slooten Jr., Eenige belangrijke verschijn selen uit het leven der Nederlandsche taal, ing. f 1,90, geb., 4e dr.
2,25
A. Gratama en W. L. Boldingh–Goemans, Onze Letterkunde, I/III,
a 2,90
ing. a f 2,40, geb. . . . . . . . ...... .
Dr. A. Greebe, De Techniek v. h. Opstel.
Dl. I en 11 a. f 1,10, dl. III ter perse
Dr. A. Greebe en W. ten Kate, Korte inhoud van eenige letterkundige werken, ten dienste van examenstudie . . . . . . ter perse
D. de Groot, L. Leopold en R. R. Rijkens' Ned. Letterk., d. W. Pik en
Dr. G. Kalif Jr., 2 deelen, geb. f 6,75, elk deel afz., 12e druk 3,50
J.van Ham en Dr. e. Hofker, Een Nieuwe Nederlandsche Spraakkunst,
I, ing. f1,50, geb., 3e dr. f 1,75; II, ing. f 2,10, geb., 3e dr. f 2,40;
ing.
f 1,50, geb ......... . . . . 2e druk
1,75
C. Honigh en G. J. Vos Azn., Van Eigen Bodem (Slotbundel),
herzien door Th. Lanc6e, gebonden . . . . . . . 8e druk 2,25
Dr. C. S. Jolmers en F. H. N. Bloemink, 20 Ned. Auteurs,
(met afz. vragenb., f 0,40), ing. f 2,40, geb. . . . 3e druk 2,75
R. Kuitert, Van Schrijvers en Tijden . ...... . . . ter perse
Th. Lanai, Uit het leven van de Nederl. Taal, ing. f 1,90, geb., 3e dr. 2,25
Th. Lanese, Korte Spraakkunst voor het U.l.o. en ander voortgezet onderwijs, ingenaaid f 0,90, gebonden . . . . 6e druk
1,10
Th. Lances en A. L. J. Wytzes, Nederl. Spraakkunst, ten dienste
van Kweek- en Normaalscholen, met 3 gekleurde kaartjes, ingenaaid f 1,90, gebonden . ......... 2e druk
2,25
Dr.Ph.A.Lansberg, Leesb. v. d. laagste klassen v. h. Chr. voortg. on d. , m
medew. v. Dr. C. Tazelaar, verlucht door J. H. 'sings en Jaap
3,50
ingenaaid a f 2,90, gebonden ..... a
Veenendaal.
ter perse
W. L. M. E. van Leeuwen, Epiek en Lyriek . . .
W. L. M. E. van Leeuwen, Korte Schets van de ontwikkeling der
Nederlandsche Letterkunde, ing. f 2,50, geb. .
2,90
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W. L. M. E. van Leeuwen, De Nederlandsche Dichtkunst sinds 1880,
ingenaaid f 3,50, gebonden
f 3,90
W. L. M. E. van Leeuwen, Natuur en Dichter. Een monographie

ter afsluiting van het literatuuronderwijs, en voor zelfstudie, met
bloemlezing, geillustreerd, ingenaaid f 3,90, gebonden . . .
4,50
L. Leopold, Nederl. Schrijvers en Schrijfsters, door W. Pik en Dr
G. E. Opstelten, ingenaaid f 5,25, gebonden . . . 10e druk 5,90
Jan Ligthart, Letterkundige Studien : De kleine Johannes I, door
Frederik van Eeden, gebonden ........ 7e druk 2,75
Lyceum-herdrukken, voor inrichtingen van voortgezet onderwijs,
voor studeerenden voor de hoofdakte en voor zelfstudie, 10 deelen
M. A. P. C. Poelhekke, Taalbloei. Letterk. leesb., ing. f 3,25, geb. 5e dr.
3,75
M. A. P. C. Poelhekke, Woordkunst, herzien door Dr. Gerard Brom,
geillustreerd, ingenaaid f 2,50, gebonden . . . . lie druk
2,90
M. A. P. C. Poelhekke, Lyriek, gebonden
5,90
M. A. P. C. Poelhekke en Dr. C. G. N. de Vooys, Platenatlas bij
de Nederl. Literatuurgeschiedenis, gecart. f 4,50, geb. . 3e druk 4,90
Dr. J. Prinsen J.Lzn., De Roman in de 18e eeuw in West-Europa, geb. 4,90
Dr.
E.
Rijpma, Kleine Ned. Spraakk. m. oefen., ing. f1,60, geb., We dr.
1,80
Dr. E. Rijpma, Bekn. Ned. Spraakkunst, ing. f 1,60, geb., 13e dr.
1,80
Dr. E. Rijpma, Vragen en oefeningen bij de Bekn. Ned. Spraakk.,
12e
druk
ingenaaid f 1,60, gebonden . . ......
1,80
Dr. E. Rijpma, Kort Overz. der Ned. Letteren, ing. f1,25, geb., 8e dr.
1,40
Dr.
E. Rijpma, Bekn. Gesch. d. Ned.Lett., geill., ing. f 2,25, geb., 6e dr.
2,75
Dr.
E.
Rijpma, Bloeml. uit de Ned. Lett., geill., ing. f 3,90, geb., 3edr. 4,50
Dr. E. Rijpma, Gids bij de studie der Nederl. Letterk., III, a f 1,25 ,
9e druk
gebonden in een deel
2,90
Dr. E. Rijpma en Dr. F. G. Schuringa, Ned. Spraakk., t. d. v. Kweeksch.,
Normaall. en studeer. v. d. Hoofdakte, ing. f 3,90, geb., 5e dr.
4,50
Dr. E. Rijpma en Dr. F. G. Schuringa, Taalverschijnselen. Aanteekeningen en oefeningen bij de Nederl. Spraakkunst, ing. f1,90, geb.
2,25
Dr. E. Rijpma en Dr. F. G. Schuringa, Nieuwe Stijloefeningen, I/III,
1,25
ingenaaid a f 1,00, gebonden ...... . . 7e druk a
P. Roorda, De klankleer en haar practische toepassing, geb., 6e dr. 2,75
T. Terwey, Korte Nederl. Spraakkunst, herzien door R. Kuitert,
ingenaaid f 1,30, gebonden ........ . 27e druk
1,50
T. Terwey, Oefeningen bij de Korte Nederlandsche Spraakkunst,
1,30
herzien door R. Kuitert, ingen. f 1,10, gebonden, 26e druk
T. Terwey, Ned. Spraakk., herz. d. R. Kuitert, ing. /2,50, geb., l8edr. 2,75
Uit Nieuwe Tijden, onder redactie van R. Kuitert.
No. 1. Willem de Merode
0,75
Van alle Tijden, oorspronkelijk onder redactie van C. G. Kaakebeen
en Jan Ligthart, 5 deeltjes.
2,25
Dr. C. G. N. de Vooys, Hist. schets Ned. Lett., ing. f1,90,geb.,14edr.
Pr. C. G. N. de Vooys, Verz. Taalkundige Opstellen, 2 bundels, geb. a 4,90
Dr. C. G. N. de Vooys, Middelnederl. Legenden en Exemp., geb., 2edr. 5,90
Dr. C. G. N. de Vooys, J. H. van den Bosch en Dr. D. C. Tinbergen,
Letterkundig Leesboek voor H. B. S., Gymnasia en Kweekscholen,
III, ingenaaid a f 4,25, gebonden ...... 2e druk a 4,75
9,25
2 deelen samen, ingenaaid f 8,25, gebonden .
W. C. Wittop Koning -Rengers Hora Siccama en Herman Poort,
3,75
De Bloeiende Bongerd,Bloeml.,I/II,m.portr.,ing. a f3,25, geb.,5edr.i

1
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NIEUWE TALEN -

FRANSCH

A. Ahn en A. Moret, Mots et tournures difficiles, ing. f1,10, geb., 5edr. f 1,30
A. Ahn en A. Moret, Fransch in de aanvangsklasse, ing. f1,10,geb.,2edr. 1,30
A. Ahn en A. Motet, Hist. d'un Petit Homme, par Marie Robert Halt.
Naar de Fr. uitg. bew. v. h. aanv.ond., m. wrdl., ing. 11,50 , geb., 4e dr.
1,70
A. Ahn en A. Moret, Le Petit Chose, par Alphonse Daudet. Naar
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P. B. Benjert en Dr. J. J. B. Elzinga, La Gaitefrancaise, ing. f2,40, geb.
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No.
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,50
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No. 1. Pierre Loti,Ramuntcho,pikeen 5 act.,geill.,ing. f1,00,geb.
No. 2. Anatole France, Le crime de Sylvestre Bonnard (Jeanne
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No. 5. Poêsie, 2e bundel, geillustreerd, ing. f 1,25, geb. . .
,50
No 6. Racine, Britannicus et Moliere, Les Precieuses ridicules,
geillustreerd, ingenaaid f 1,00, gebonden ...... . .
,25
No. 7. Corneille, Cinna et Moliere, L'Impromptu de Versailles,
,25
geillustreerd, ingenaaid f 1,00, gebonden . . ..... .
,25
No. 8. Moliere. Le Bourgeois Gentilhomme, ing. f 1,00, geb.
,25
No. 9. Henri Ardel. Mon Cousin Guy, ingenaaid f 1,00, geb.
,25
No. 10. Moliere, Les FemmesSavantes,Com.en 5 act. ing.f1,00,geb.
Dr. 1.-B. Besancon et Dr. J. Fransen, Bonn es Pages, geIll I, ing. 11,50,
2,25
geb.
f 1,70. II, ing. f 1,70, geb. f 1,90, III, ing. 11,90, geb., 3edr.
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BOEKDRUKKERIJ VANS. B. WOLTERS

VOORBERICHT BIJ DEN EERSTEN DRUK.
Het is mijn Joel geweest een woordeboek te schrijven, geschikt voor
't groote publiek en tevens de grenzen van een schoolwoordeboek niet
overschrijdend. Dat doze laatste voorwaarde op honderden plaatsen beperking
noodzakelijk maakte, waar ik gaarne meer had gegeven, is misschien te
betreuren; 't heeft mij ten minste zelf-overwinning genoeg gekost ; maar 't
boek op zich zelf heeft er niet onder geleden, aan zijn betrouwbaarheid
en b r u i k b a a r h e i d — de voornaamste eischen, die men aan een goed
woordeboek 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)
woordeboeken m. i. 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 woordeboek 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 kandidaten voor akteexamens bezighoudt, weet bij ervaring,
dat dit gevaar niet denkbeeldig is. Om maar een voorbeeld te noemen:
iemand zal onder abit att en allerlei beteekenissen en verbindingen opgegeven zien: „einem feinen Oliicfmunict) abit.", „eine Scbuib abit." en
trachten die te onthouden en ze bij gelegenheid te pas te brengen, niet
vermoedende, dat thans alleen „ alien 0 eiud) abit." nog maar algemeen
gebruikelijk is 1). Dergelijke voorbeelden komen op bijna elke bladzijde
1) Een goede gids in dezen is MORIZ HEYNE (Deutsehes WOrterbuch), maar
oneindig beter nog HERMANN PAUL (Deutsehes WOrterbuch).
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voor. Nu gaat 't evenwel niet aan om alles, wat verouderd of verouderend
is, eenvoudig onvermeld te laten; immers in de minder moderne lektuur
komt 't natuurlijk voor, maar ook nieuwere schrijvers bedienen zich sours
graag van een archaistisch getinte uitdrukking. En wil een woordeboek
aanspraak maken op 't predikaat 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 nit den aard der zaak zeer subjektief en zoo zullen velen hier vinden, wat zij beter weggelaten oordeelen
en vergeefs zoeken, wat zij meenen, dat opgenomen had moeten worden.
Intusschen heb ik bijwijze van waarschuwing de archaismen, die nog in
't boek voorkomen en als zoodanig gesignaleerd moeten worden, tusschen
[ ] geplaatst. 't Zelfde teeken doet dienst om aan te wijzen, dat een woord
of uitdrukking gewestelijk of dialektisch is, tenminste, waar 't minder
algemeen-zijn er van niet op andere wijze is aangegeven 1). — Aan den
anderen leant heb ik niet geschroomd veel zoogenaamde „slang"uitdrukkingen een plaats te geven. In de moderne lektuur, in den roman zoowel
als in 't drama, komt daarvan zooveel voor, dat de lezer niet tevergeefs
moet zoeken, als hij in een woordeboek omtrent een of ander van dien
aard opheldering verlangt.
, Verder heb ik de bruikbaarheid meenen te verhoogen door 't aangeven
van den klemtoon, van den genitief- en meervoudsvorm van de substantieven en van de uitspraak van veel vreemde woorden, en ten slotte door
mij in beide deelen aan strikt alfabetische orde te houden 2). Ook persoonsen geografische eigennamen staan op hun alfabetische plaats, zoowel als
de afkortingen. De „allernieuwste" spelling is gevolgd, dat spreekt van zelf.
Dat mijn werk heel wat verbeterd zal kunnen worden, niemand, die er
meer van overtuigd is dan ikzelf. Ms 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 't boek de vergelijking
met de bestaande woordeboeken zeer goed kan doorstaan — hoop ik, dat
men mij van verschillende kanten door welwillende opmerkingen in staat
zal stellen om — mocht er ooit eens een herdruk noodig zijn — 't werk nog
meer aan 't boven omschreven doel te doen beantwoorden.
UTRECHT, Februari 1906.

I. v. GELDEREN.

1) (Uit 't voorbericht bij den 4den druk). 't Is mij gebleken, dat sommige
gebruikers van mijn boek op een dwaalspoor zijn gebracht door 't teeken [ ]. Nu
heb ik 't beperkt tot de verouderde woorden en uitdrukkingen. Wat gewestelijk of
dialektisch enz. is, wordt voortaan op eigen wijze gekenmerkt.
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,
cjoordat hij de woorden van den stam bestel eerst afhandelt.
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kan met meer recht dan een van de vorige herdrukken „vermeerderd en
verbeterd" genoemd worden. Een groot aantal opmerkingen van belangstellenden en een menigte aanteekeningen van mijzelf wachtten reeds lang
(enkele zelfs sedert 1916) op keuring en toelating.
Bovendien heeft mijn ambteloosheid mij gelegenheid gegeven niet
alleen om 't boek woord voor woord nauwkeurig te herzien en met
veel, wat in de laatste jaren om opneming vroeg, aan te vullen,
maar ook om eindelijk door ineenschuiving van veel artikelen tot
alfabetische groepen talrijke alinea's te laten verdwijnen. Een en ander
zal — wat ik uit verschillende proefnemingen kan vaststellen — aan
't gemakkelijk naslaan geen afbreuk doers, terwijI de groote uitbreiding
van den inhoud 't boek nog bruikbaarder zal waken dan 't tot nu toe
reeds was.
DEN HAAG, September

1926.

I. v. GELDEREN.

AFKORTINGEN.

= absoluut gebruikt.
abs.
abstr. = abstrakt.
%Natio.
Abu. = 9ibuerb.
bij afbreking.
afbr.
= afkorting.
afk.
akt.
= aktief.
= algemeene beteekenis.
alg.
ailed. = alledaags(ch).
an.
= anatomiEd).
91rt.
= 9Irtifei.
art.
= artillerieterm.
= astronomische term.
astr.
attr.
= attributief.
bap.
= baprif d).
Oauf. = Oaufuttit.
berl.
=
bel.
= befottbers.
= beteekenis(sen).
bet.
beu.
= beursterm.
bib.
= in den bijbel.
bijb.
biljartterm.
bilj.
= bouwkundige term.
bk.
= boekbindersterm.
bkb.
= botanische term.
bot.
chem.
scheikundige term.
chirurgische term.
chir.
D.
= Duitsch.
= diplomatieke term.
dipl.
drm. = dramaturgische term.
boekdrukkersterm.
drukk.

= eigenlijke beteekenis.
Cqienbai)ttwort.
eiland(en).
eil.
ekonomische term.
ek.
= elektriciteitsterm.
el.
= filozofische term.
fil.
= fonetische term.
fon.
= fotografieterm.
fot.
Oautteripracbe,dievetaal.
Oautt.
= gebruikelijk.
gbr.
= gebergte.
geb.
geol. = geologild).
= Oeieliettipract)e.
00.
gew. = gemigrlid), gewoonlijk.
= gemeenzame taal.
gm.
grm. = grammatikaterm.
gwst. = gewestelijk.
gym. = gymnastiekterm.
h.
= met „hebben" vervoegd.
= mit „babett" thttiugiert.
(b . )
hand. = handelsterm.
handwerk.
handw.
bbr.
= bebrdird).
= in de heraldiek.
her.
i. a. b. = in alle beteekenissen.
i. a. t. = in alle toepassingen.
id. = idem (niet vertalen).
instr. = instrument.
= intransitief.
intr.
= inzonderheid.
inz.
= ironisch.
ir.
= jagersterm.
jag.
eig.
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— jiddisch.
jid.
iiib.
= iiibifd).
Slan3. = Stangeiiprapt)e.
= keukenterm.
keu.
ffm. = faufmthmild).
knkr. = konkreet.
= kollektief substantief.
koll.
foni. = Stonjunftion.
krk.
= kerkelijk woord.
kun. = kunstterm.
(1!) — letterlijk of woordelijk te
vertalen. Hierbij is dit in
acht te nemen: als voor
een woord meer dan een
vertaling is gegeven, dan
wordt bij (1!) steeds de
eerste bedoeld, bijv. bij
wezen II: „in 't w. roepen" is voor we zen de
't eerst gegeven vertaling
„Zafein" te kiezen.
= landbouwterm.
lb.
— lederbereiding.
led.
luchtvaartterm.
luv.
= miitmlicbes Subitantio.
m.
mat. = mathematische term.
mech. = werktuigkundige term.
med. = medische term.
met. = metaalbewerking.
mets. = metselaarsterm.
mijnw. = mijnwezen.
mil. = militaire term.
Muf. = in ber 9tufit.
muz. = muziekterm.
= meervoud.
my.
nam. = namentlid).
= natuurkundige term.
nat.
= nieberbeutfd).
nbb.
n. h. = natuurlijke historie.
Tubb. = ttorbbeutfcb.
91umeraie.
Itum.

= onzijdig substantief.
o.
= oberbeutid).
obb.
ob.
= ober.
= officieele term.
off.
= onbepaald.
onb.
= ongunstig.
ong.
= optische term.
opt.
= orgelbouw.
org.
= Ofterretcbtfd).
Oft.
= oitbeutid).
oftb.
oudt.. = oudtijds.
oudw. = ouderwets(ch).
= papierfabrikatie.
pap.
pass. = passief.
= pathologische term.
pat.
pert. = peribnilites 3ettwort.
3l.
13iurai.
poet.
poetisch.
= politieke term.
pol.
populair.
pop.
prepozitie.
pr.
3rdp.
13riipolition.
predikatief.
prd.
iron.$ronomen.
iron. =
= rechtsterm.
r.
= rekenkundeterm.
rek.
= relatief.
rel.
91eligion.
%el.
= rivier.
riv.
rw.
= rijwiel.
f.
idd)iid)es Subitantip.
(i. ) .mit „fein" fortiugtert.
= samenstelling(en).
sam.
schei . = scheikundige term.
scherts. = schertsend.
schld. = schildersterm.
fcbleficbieitid).
schlt . = schoolterm.

schoj. = schooljongensterm.
schp. = scheepsterm.
schpb. = scheepsbouw.
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id)w. = id)tuates 3eitwort.
fttub. = fcbmdbilt.
cfp33. = itwei3erift.
Ibb.
=
Seem. = Seemannsiprate.
Sing. = Singular.
= flatuift.
flw.
fob.

=

= ipanift, sp. = Spaansch.
spec. = speciaal.
spr.
= spreek uit.
spw. = spoorwegterm.
= itarfes 3eitwort.
it.
ster.
= sterrekundeterm.
sth.
= stadhuistaal.
str.
= strategische term.
stud. = studentetaal.
= iiibtueftbeutit.
tech. = technische term.
teg.
= tegenstelling.
th.
= tooneelterm, in den
schouwburg.
tim.
= timmermansterm.
tlf.
= telefoonterm.
tlg.
= telegraafterm.
tr.
= transitief.
typ.
= typografische term.
11).

u.
= unb.
u.
= uttb
ung. = ungarift.
unp. = unperiOnlit es3eitwort.
unr.
= unregelmtif3iges 3eit=
wort.
= vrouwelijk substantief.
v.
vgl.
= vergelijk.
Vl.
= Vlaamsch.
vik.
= volkstaal.
vrag. = vragend.
vrm. = vrijmetselaarsterm.
vu.
= vulgair.
w.
= weiblidjes Subitantiv.
wat. = waterbouwkundeterm.
deb. = T3ebereiroort.
Meth. = weibmtinniftes Sort
wev. = weverijterm.
mien. = mienerift.
wsk.
= wiskundeterm.
z.
= met „zijn" vervoegd.
zm.
= zeemansterm.
Zuid-Nederlandsch.
Z.-N.
= zoiilogische term.
zo.
tout.. = zoutbereiding.
3uweiten.
3u
3uw.

(....) in den tekst van een artikel beteekent, dat dit gedeelte van de
uitdrukking letterlijk vertaald kan worden.
[•...] = verouderd of verouderend.

11,1. — — = a; brei 91 = drie a's; von 91 bis 3 —
van Ai tot Z; id) bin bas unb bas D = ik ben
de alpha en omega; wer 911agt muf3 and) Q3 fag en
= wie A zegt enz.; (92114) A = A; A-Dur
A-majeur; = A-mineur; bides atria
gebt aus, ftebt in A-Zur = staat in A-majeur;
a; 5 GUM a 10 q3fettnig = 5 stuks a 10
penningen.
It. = afaeptiert; Anno.
Are.
a=
a.1 = auf.
/la'cOen, I. = Aken. Iladrner, m. —s, — =
Akenaar, Akensch. Itatirnerin, —, —nett =

Akensche.
?tat f. —(e)s, —e, ?tale, W. —, —naak.
m. —(e)s, —e aal, paling; deltrifcber 91. =
elektrische aal, sidderaal; er ift gl lit, gefcbmei,
big wie ein
zoo glad als een aal. WaVangel,
w. =-- palinghaak. Ital'art, w.
aal-, palingaal-, palingvormig.
soort. nal'artig
Itebaum, m. wilde kerseboom. tIal'beere,
tv. = zwarte aalbes. eld'beerflanbe, w.,
sftraudi, m. = zwarte aalbes(struik).
Ital'be0alter, = aalkaar. zeer
jonge aal, pootaal. It al'elbetble, w. = aalschildpad. Ital'eifen, 1. = aalgeer, aal-, palingsteker.
an'ten, Rim. (b.) = peuren, naar paling visschen;
lid a. = luieren; zich te goed doen; verftliimmte 91151)rett a. = door modder verstopte buizen
openen door er een paling doorheen te laten
kruipen.
m. = palingvisscherij, -fuik. Italians
ger, m. palingvisscher. Italitete, w., zie
9falgabeI. %dila w. = peur. adiarmig =
aal-, palingvormig. %%divan, w. = palingvrouw. Itargabel, w. elger, aalschaar. aal's
gate = zoo glad als een aal. Ital'grunbel, w.
sgranbling, m. = aalgrondel.
aal'Oaft = aal-, palingvormig, aalachtig. etal's
aalsvel.
baiter, m. = kaar. Itarbant, tv.
e. flarraften, m. = aalItebarle, w., zie
kast, -kaar.
e cf en fir I e.
tv.
w., zie
It
m. palingkorf.
.g a b el. etal'Int*ipe, w., zie
e. at'quaPpe,
w. kwabaal. Ital'anafte, w. = =PO 13 e.
rauc4erei, *v. = pallngrookerij.
Itarraupe,zie z q tt a p p e.Ilal'reule, w. = aalfuik,
-korf. Italic§lattge, w. = zeeaal.
w. = palingsfteMer, m. = elger.
soep. m. = aal-, palingvijver. etal's
Heaton, f., stvitrin, tn. = trilwormpje, azijnaaltje.
a. a. C. = am angeftibttett Drte: ter aangehaalder plaatse (t. a. p.).
I. War, m. — (e)s, —e = arend.
II. liar, Waive, tv.
Aar (riv.).
Itar'gan, m. = Aargau. Itargauer, m. —s, —
= Aargauer. Itar'gauerin, w. —, —nen
Aargausche. aar'ganifel)
Aargausch.
VAN GELDEREN,
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A(a)ron; zie ook 91rotts
w. = koningswouw.
Itab, 1., —es, %f er = (lok)aas; kreng; feeks, slet,
loeder; wo ein lt. tit, ba fammeln gcb bie 91bler
de buit lokt de dieven. Ita0Illatter, w. = pestItaivon, m.

buil.

aafen fobw. (1.) = (met acts) lokken; wroeten (in
het vuil); morsen (met eten); vermorsen; ook

b aafen.

tinier m. u. 1. = (id)w3.) etenszak; jagersmaaltijd. w. —, —en 't lokken enz.,
vgl. aai en.
w. = aas-, vleesch-, drekvlieg. aab's
aasetend. aWgeier, m.
frafitg, sfreffenb
aas-, zwarte gier. Itab'geructi, sgeftanf, m.
aas-, rotlucht. aaa'gievig = begeerig naar
aas. Qfab grebe, w. = mestvaalt. abliaft

aasachtig. aa'fig = vies, smerig; a. . er Stet!
kreng van een kerel. etaOlitfer, m. = aaskever. abloOf (auf.), m. = gevilde dierekop.
Vtab'rauber, m. = gier(soort). It abieite (einer
,aut), w. = vleeschzijde.
vreten.
fcbtv. (b.)
Itablingel m. = aasvogel.
ab = af; but abl (11); brei ecbritte Dom 03eg
ab = op drie pas van den weg; von ba ab van
toen af; von fiinf bret ab bleiben 3wei = 3 van 5
blijft 2; (hand.) biervon ab = af te trekken ;
ab unb an = heen en weer; ab unb au (befucbt
er utts) = af en toe; auf unb ab = op en neer,
heen en weer; frei ab bier vrij aan boord,
aan spoor enz. (op de plants van verkoop).
ab'aa : en, fcbw. (b.) = (vleesch van de huiden)
afschaven; ook = abets en. ablebien WO, febtv.
(b.) = zich in gekerm afmatten. '0'01ms, idiw.
(b.) = afploegen ; (einem etw.) wegploegen,
-nemen.
— = abacus (rekentatel, -bord
m.

bij de ouden; dekplaat van een zuil).
/Oa icttatiote, w. —, —en = abaliönatie
(vervreemding, overgang van eigendom).
abianberlidi = veranderlijk, (ver)buigbaar.
w. —, —en, = veranderlijkheld, buigbaarheid. ablittbern, Kip). (1).) = veranderen, wijzigen; (verbuigen). Ilblinberung,
W. —, —en, — wijziging enz. vgl. a b drib ern .

91.. en treffen = wijziging(en) (aan)brengen.

Ilbanbote, m. —s = abandonnement: afstand.
Itbanbonnemene (spr.: . . ma), 1. —s, —s =
91banb on. abanbonnie'ven, Vim. (b.) = aban-

donneeren, afstand doen.

ab'angitigen 11*§, idiw. (ti.) = in hevigen, in
doodelijken angst verkeeren. etblingftigung,

w. —, —en, = hevige angst, ongerustheid.
all'antern, idiw. (b.) = 't anker lichten.
ab'arbeiten, fcbw. (b.) = bearbeiden, afmaken,
ruwe van iets) wegwerken; linebettbeitett,
Steitte, bola a. oneffenheden wegwerken,
steepen ruw behouwen, bout ruw bewerken;
(ein l3ferb) afbeulen, (ein Scbiff (vom etranb))
1

Wbarbeitett.
vlot maken, afbrengen; (nom 13ein) uitwerken;
1h a. = zich afwerken, zich afsloven. ttb's
arbeiten, 1., .arbeitung, w. = 't wegwerken,
afbeulen, afsloven. ablirgern, fcbtv. (b.) =
zeer ergeren, plagen, kwellen; Tic§ a. = zich
dood ergeren. It Wart, ID. —, —en = verscheidenheid, variëteit; bastaardsoort, ontaard
ras. ab'arten, fd)w. (1.) = ontaarden, verbasteren. ab'artig = ontaard, verbasterd.
Ilb'artung tv. —, —en = ontaarding.
ablictorn fhb, fcbw. (b.) = zich afsloven. abitilen,
ablfien, fcbw. (b.) = afweiden, -vreten.
abliften, fd)w. (b.) = besnoeien, dunnen.
(ibliftung, tv. — = ('t) snoeien, dunnen.
ab'dtmen, 1d)w. (1).) = uitgloeien. atetitlen,
id)w. (b.) = wegbijten (met helschen steen by.).
abluge(1)n, fcbw. (b.) = langsoogen, vizeeren
(de richting van een muur b.v.); afzien, afkijken;
einen a3e3irf a. = 't spoor van 't wild zoeken
met de oogen; einem etw. a. = door lonkjes
iets van iem. verkrijgen. ablui;ent, fcbw. (b ),
zie abmeiern.
Itbb. — 9ibbilbung.
ab'baiten, ft. (b.) = to hard bakken; ten einde
bakken; eine ICangft abgebadene ea* = een
lang afgedane zaak. ab'baben, fcbw. (1.) = af-,
wegbaden. lic§ a. = baden. ablatgen, KM.
(b.) = van de baar doen. ablaten, fcbtv. (b.) =
afbakenen; einen Zeicb a. = (de richting van)
een dijk uitzetten. atebalgen, Rip. (b.) =
huiden, villen; (einem etw.) afvechten; lict a.
= zich moe vechten. ab'bantlen, fcbw. (1.) =
(huiden) uitkloppen. ab'bangen, fcbw. (b.) —
door bangmaken ontnemen.
ItbbalWben, j3I. = Abbassiden.
ablniften, icbw. (b.) = ontschorsen, schillen.
Ilbbale, m. —n, —n = abbate, abbe, abt.
ittb'bau, m. —(e)s = ontginning, exploitatie
(van een mijn); ('t) uitkappen (van 't gesteente);
afbouw, gang, put (van een mijn); mijnbouw;
afgelegen hoeve; (ook) afschaffing; in 91. brin.
gen = braak laten liggen; demontage (v. machine). ab'bauen, fcbw. (b.) — ontginnen, exploiteeren (een mijn); de exploitatie staken; wegruimen, afsnijden; (ben Nun) afbreken; (eine
Ellafcbine) demonteeren. Ilb'bauftrette, W. =
mijngang, -put. ab'bliunten, ftw. (b.) = ('t
weefsel van den boom) afrollen. fib'biiuututtg,
W. — = ('t) afrollen. ftb'bauung, tv. —, —en
= algeheele exploitatie ; staking v. d. exploitatie.
abibaunliirbig = (mijnw.) loonend, rentabel.
abbe, m. —s, —s = abbe.
ab'beeren, fdp. (b.) = afplukken (druiven e. d.),
afristen. etb'befelit, m. = tegenbevel. abbe.
febten, ft. (b.) = afkommandeeren, afbestellen.
ab'begeOren, fcbw. (I).) : einem etw. a. = van
iem. iets vragen, verlangen, begeeren. ab'bel)al.
ten, ft. (b.) = (ben cut) af-, in de hand houden.
ab'beilen, zie beilen. ab'beilien, ft. (b.) —
afbijten; einen a. = er eentje nemen. ab'beiien,
fcbw. (b.) = (chem.) af-, wegbijten; gene a. =
zeemtouwen. ab'betontuten, ft. (b.) = (iets ergems) afkrijgen; zijn deel krijgen; er bat bavon
etwas a. = hij voelt 't nog telkens, heeft er
wat van overgehouden (uit een ziekte nl.), vgl.
abiriegen. ab'berften, ft. (1.) = af-, losbersten.
ab'berufen, ft. (b.) = terugroepen (einen Me.
fanbten 3. 93.); (einen $tirgermeifter) afzetten;
(Mott bat it n) tot zich geroepen. Ilb'berufung,
w. —, —en, = terugroeping. Itb'berufungOs
1ttgeiben, 1. = terugroepingsbrief. ab'beftelten,
Pim. (ti.) = afbestellen, afkommandeeren.
Olblertellung, W. = tegenbevel, afbestelling.
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abbrautten,

ab'beten, fcbw. (b.) = afbidden; door bidden afwenden, bezweren; (f eine eiinben) door gebed
boeten; (einen 91ofenfran3, ein Oebet) afb. ab'.
betteln,lidm. (b.) = afbedelen. ab'betten, fcbw.
(b.) = de bedding (van een rivier) verleggen;
ficb non felner Vrau a. = niet meer bij zijn vrouw
slapen. ab'beugen = abbiegen. ab'besablett,
fdjw. (b.) = afbetalen ('t zij gedeeltelijk of geheel), afdoen. etb'beiablung, w. = afbetaling.
abibiegen, ft. (1.) — (af)buigen, scheiden; afleggen (jonge takken,); verbuigen en vervoegen;
abb. (l.): nom Sege a. = den weg verlaten;
(lints) afslaan. Ittebiegung, w. = ('t) afbuigen,
verbuigen, afslaan. ab'bieten, R. (b.) = einen a.
= hooger bieden dan iem. anders, iem. afmijnen. Itb'bilb, 1. = afbeelding, afbeeldsel,
portret, kopie; (eine Zatett Rub bas 91. letter
Seele = in zijn daden spiegelt zijn ziel zich af.
ab'bilben, fcbw. (b.) = afbeelden, voorstellen,
(fig.) afschilderen; WO a. = zich weerkaatsen,
zich afspiegelen. Itb'bilbtter, =in = teekenaar,
-ster. etb'bitbung, w. =:afbeelding, beeld. ab'•
bitligen, fcbw. (b.) = niet toekennen. abibints
fen, fcbtv. (b.) = afpuimen, afschuren. ab'bitt.
ben, R. (b.) = losmaken, los-, afbidden (een
wrat bijy.); (ein Ralf)) spenen; ein Wa3 a. —
hoepels oni een vat leggen, kuipen; einen wren
a. = een beer (schuld) afdoen. ettebinbung, w.
= ('t) afbidden, spenen. Itb'bit, m. = ('t) afbijten, afgebeten stuk, beet; (plant) blauwe
knoop. etb'bitte, w. = verontschuldiging,
excuus; 91. tun, leiften = vergiffenis, (om) excuus vragen, verzoeken; Offentlid)e 1t. = amende honorable, openlijke schuldbekentenis. ab's
bitten, ft. (b.): einem etw. a. = iem. om vergiffenis, excuus voor iets vragen, iem. zijn excuus
maken; afbidden, -smeeken ; smeekend afwenden.
ablittinten, fcbw. (b.) = polijsten (zilver by.).
ab'bialen, ft. (b.) = af-, wegblazen; den aftocht blazen; es ift nod) nicbt abgeblafen =
nog niet zeker, uitgemaakt. ab'btaffen, Pim.
(l.) = verbleeken, verschieten. ab'btatten,
fcbw. (h.) = ontbladeren, (de bladeren) afvreten, afbreken. ab'btattern, fd)w. (b.) = van de
pokken genezen, de pokken kwijt raken. ab's
blattern, fcbw. (b.) = ont-, afbladeren, (af)schilferen ; 144 a. — (af)schilferen. glb'bliittes
rung, tv. — = ('t) ontbladeren, afschilferen,
afschilfering. atebtauett, fcbw. (b.) = blauw afgeven. ablottiuen, fd)ro. (b.) = doorhalen (de
wasch); bont en blauw slaan. ab'bteicOen, 1d)w.
(b.) = (goed) bleeken; a., fcbw. u. ft. (f.) = verbleeken, verschieten. ab'btenben, Km. (b.) =
blindeeren. ab ibletten, fcbw. (1.) = afranselen,
bont en blauw slaan. ab'blitien, Km. (b.) = ophouden met bliksemen, uitbliksemen; a., (f.) =
ketsen (v. een geweer by.); er ift abgeblitt =
hij is er bekaaid afgekomen; einen a. fallen =
lam. afschepen. ab'bli*ft, fcbw. (1). it. f.) =
uitgloeien, verwelken; abgeb lab t = uitgebloeid, versleten, op. abibliiten, fcbw. (ii.) —
(einen l3aum) van zijn bloesems berooven.
ab'botgen, fcbw. (b.) = afboren; boringen doen.
Ittebobrer, m. = aardboor. ab'borgen, fcbw.
(b.): einem ettv. = iets leenen van iem.
ab'bBliten, fcbw. (b.) = afschuinen, glooien,
taluteeren. etb'bOlctung, tv. —, —en = helling,
talud. ab'boffeln, ab'bollierett, fcbw. (1.) =
boetseeren, modelleeren.
Otb'branb, m. = (met.) hamerslag (gewichtsverlies). ab'braffen, Km. (b.) = afbrassen (de
zeilen). ab'bratett,•brau0en, .brauen, ibriintten

abbraufen.
= geheel of afbraden, opgebruiken, brouwen,
bruin laten worden (door braden). ab'brattfett,
fdpc. (1.) = wegsuizen; (b. u. 1.) uitbruisen; (b.)
bruisend afspelen; (ben Sterper u. a.) (onder de
douche) afspoelen.
ablvec§ett, ft. (b.) = afbreken; (einen einen
3abn, ein Wort) afbr.; (gine 93lume, abut)
plukken; (einem Fl3ferb bie bufetien, eitt Scblof3)
afnemen; (ein baus, ein cites etiff) afbr.,
sloopen; (ein 3elt, bas Lager) opbreken; bie
Heber a. = de gelederen breken; (eine 9frbeit,
Unterbanbiungen, 93e3lebungen, ein Oelprad))
afbr., staken; bie 93erbinbuttgett a. = de relaties
af-, verbreken; (bie Oelagerung) opheffen;
einem dm nom Qobtt a. = iemands loon beknibbelen, korten; (nom 43re.fe, Dom Stoftgelb)
in-, afhouden; fur3 a. = kort afbr., 't kort
makers; wir wollen bacon a. = laat ons daarover
zwijgen; bier molten wir a. = we zullen 't
hierbij laten, hier houden we op; fid) etw. nom
(am) lUlunb a. = zich lets uit den mond
sparen. ftb'bree0en, I., Itb'brediung, = ('t)
afbreken. -breking enz. vgl. ab bred) en. ab'=
brennen, unr. (b.) = af-, wegbranden, afsteken;
(ein Weuertverf) afsteken; (eine Stattone) afvuren, -schieten; (bas ell en) harden, temperen;
ablrennett, (1.) afbranden; bas t aus ift gang
abgebrannt (11); (er tit) abgebrannt = geen cent
meer rijk, lens; bie 91bgebrannten = de
slachtoffers van den brand, die door den brand
alles verloren hebben. elb'bventten, 1.,
't afbranden, afbranding enz.
brennung, tn.
vgl. abbrennen.
eibbrebiation', w. -, -en = afkorting, abbreviatie. libbeebialov, m. -s, -en, =
abbreviator (opsteller van pauselijke brieven).
ftbbrebiatur', w. -, -en = afkorting,
abbreviatie. abbretti(i)e'ven, icbto. (ti.) = afkorten: abbrevieeren.
ab'btingen, fdp. (1.) = afbrengen, (er) af krijgen, wegnemen; afschaffen; vlot makers. ab'=
beadeln, fcbtv. (b.) = afbrokkelen, kruimelen;
a., (1.) afbrokkelen; (van prijzen) afbr.,
terugloopen; fit§ a. = losgaan, -laten, afschilferen (van kalk e. d.) tib'brü &lung, to. -, -en
= afbrokkeling enz. ab'broden, fdp. (b. u. 1.) =
ab br dein. m. = afbraak (abstr.);
afbreuk; korting; weggespoeld land; afgebroken
stuk; ber 91. (eines battles) = afbraak, ('t) afbreken, .; auf ben 91. (nerfaufen) = voor
afbraak; 91. tun = afbreuk doen, benadeelen;
einem an feiner Ebre, an feinen 9lecbten 91. tun
= iem. in zijn eer, zijn rechten te kort doen;
ficb I. tun = zich benadeelen; (bem banbel)
9f. tun = benadeelen, schaden; obne 91. =
onafgebroken, (ook) zonder korting, zonder
aftrek. ab'bviitbig = broos; krenkend. tib'a
betntOarbeit, = afbraak, ('t) afbreken.
ab'brfifon, idm. (b.) = broeien (geslachte
varkens, gevogelte); er ift gegen alive abgebritbt
= hij heeft geen greintje gevoel (van schaamte
of eer) meer over. ab'briitten, Ito). (b.) = afbrullen; fie§ a. = zich af-, halfdood brullen.
atebruntntett icim. (b.) = afbrommen; (eine
etrafe) uitzitten.
id)w. (b.) = linnen) afstrijken,
(de naden) afpersen. ab'buOlen, fd)w. (b.) --(einem etw.) afvleien, afvrijen; 114 a. = zich
uitputten door losbandigheid. atebilrben, fd)w.
(1.) = ontlasten, afladen. abibileften, idp:o. (1.)
= af-, wegborstelen; einen a. = (oak) iemand
den mantel uitvegen. atebilfien, fcbm. (1.)
boete doen voor, boeten. etbibiliontg, ID. boe-
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tibbrebeifen,
te, penitentie. abluttern, id)w. (b) = afkarnen ;
es ift abgebuttert = de boter is klaar gemaakt.
abc', 1. - = abc, alfabet; er ftebt nod) beim
91bc = hij is nog maar bij 't abc, bij de eerste
beginselen; er faun nid)t eintnal bas 91bc = hij
kent geen a voor een b; nact) bem 9Ibc orbnett
volgens 't abc, alfabetisch rangschikken. ?the=
taut, w. = bank voor de a-b-kinderen. Itbe'•
bud), 1., =Wet,
= a-b-boek.
a-b-leerling, a-b-held, beginneling.
•Ittiitge)
elib'bott, I. = afdekking (van een muur by.); afdak. ab'bacftett, icfm. (ti.) 't dak wegnemen,
doen hellen; 1'4 a. = afhellen, schuin afloopen.
ab'baOig, ab'bitAig = hellend. libibat§ung,
tv. -, -en = belling, glooiing, talud; glacis;
91. ber lru ftwebr = afdakking van de borstwering. abibiintutett, fd)to. (b.) = afdammen,
indijken. Ittebautpf, m. = afgewerkte stoom.
ab'bant,Ofett, icbm. (b.) laten verdampen; a.,
(i.) = ver-, uitdampen; wegstoomen. ab'•
btintOfen, fd)tv. (1.) = doen of laten verdampen;
stoven, smoren; dempen (geluid). ttb'bantOfuttg
tv. -, -en = ver- uitdamping. etb'batttP.
fung4geftit, 1. = feffei, tn. = verdampingsketel.
abibattrett, icrjtv . (b.) = ontslaan, afdanken,
wegsturen; den dienst verlaten, afstand doen
zijn ontslag nemen. Itb'battrung, w. -, -en
= ontslag, afstand, afdakking. ettebanfung4=
paspoort; ontslagbrief. tibia
fiteitt, m.
akte van troonsbantungbuvlunbe, to.
afstand. ab'barben, fd)ro. (1.) = uitzuinigen;
ettv. (am 9:11unb) a. = zich iets onthouden,
ontzeggen, uit den mond sparen. ab'bareen,
ftw. (b.) = drogen.
abibeden, Rim. (b.) = 't dek wegnemen, bloot
waken; van 't dakberooven; (detafel) afnemen;
(een muur e. d.) afdekken; (ook sehulden e. d.)
aflossen; [villen]; afrossen, afdekken. tib'beder,
m. = vilder. tibbederei', -, -en = ('t)
villen, vilderij, vildersplaats. ittb'bedeetnestt,
m. = vildersknecht. etb'bedeviebev, 1. =
= afdekking enz.
sterfle(d)er. tib'bedtutg,
vgl. abbecfen. ab'beitben = r.bammen.
m. -en, -en
ttbbe'ra, 1. = Abdera.
Abderiet. abbevilifi6 = Abderietisch.
ab'biOten, ittv. (l.) = kalfate(re)n. ab'bideit,
icbtro. (1.) = (sap) verdikken. ab'biden, 1.,
?tb'bidung, w. verdikking. abibielen, fcbto.
(1.) = (met delen) bevloeren; (met planken)
afschutten, beplanken. ab'bienen, fd)tv • (b.) =
(3eit) uitdienen; (eine ecbufb) afdingen.
bbifation', e. -, -en = abdikatie: afstand.
afdingen. ab'=
ab'bittgett, ft. it. fd)w. (1.)
(einen etw.) afstrijbibOutievett, fcbm. (1.)
den, tegenspreken.
fcbtv. (1.) = afstand doen.
ab'boden, idjw. (1.) = afwikkelen, -winders,
-haspelen.
abdomen:
ethbolttett, I. -s, - u. -mina
onderlijf, -buik. abbotnine = abdominaal.
ab'bonneen, icbw. (b.) uitdonderen; (lets)
afbulderen; (iem.) aanbulderen. ab'borrett,
icbtv. (i.) = verdorren en afvallen. ab'bkren,
fd)w. (1.) = drogen; (met.) uitzijgen, afdrijven.
etb'bUrofen, m. = zijg-, zweetoven. ab'.
boffierett, fcbw. (b.) = doen glooien, helling
geven.
m. = afschrapsel van tin, tinspanen.
ab'briingett, idle. (b.) = af-, wegdringen. [ab'.
braden, Ito). (b.) zie a b b ro b en]. ab'bveMeitt,
KM. (1i.) = af-, wegdraaien, afronden; ab'g et,
b re Celt = gemaakt, stiff. ttb'brebbant, w.
afdraaiijzer,
draaibank. ftb'brefoifett, 1.

abbreben.
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af-, wegdraaistok. ab'bre§en, fdpv. (b.)
draaien; afwringen; draaien. ab'brefttett,
(1.)) = af-, uitdorschen ; afranselen ; vgl. a b g e.
afdringen,
(b.)
b r o fd) en. ab'bringett,
-dwingen. ab'bro4en, fd)u). (b.) afdreigen.
ab'broffeln, fd)to. (b.) = remmen, (benzine-,
gastoevoer enz. naar . .) afsluiten elb'brttd, m.,
—(e)s, —bride (3ud)brucferei) —brude =
afdruk, ('t) afdrukken; proef(blad, -druk);
afdruksel; drukker, trekker (aan een geweer);
Sum 91. bringen = afdrukken. ab'brudbar =
(af)drukbaar. ab'bruden, icfm. (b.) = (af-,
over)drukken. ab'braden, fcbw. (b.) = aftrekken (een geweer bijv.), afschieten; afdrukken,
afduwen; afdwingen; bas briicft mir bas ber3
ab dat breekt mij 't hart; L dj a. = zich uit
de voeten maken. etb'brildftange, tn. = trekker
(aan vuurwapen).
tibbuttion', to. —, —en = af-, wegvoering;
dwarse beenbreuk.
ab'buntetn, icbw. (I) ) = (wev., schld.) opdonkeren. ab'bunften, fcbto. (b. u. I.) = verdampen.
ab'biinften, (b.) = doen verdampen,
uitwasemen. Wb'biinftlittg, to. —, —en = verdamping. tib'bOttftungbliattd, 1. verdampings-, lek-, gradeerhuis. ab'bulifett, zie a b tugs
f en.
abbugie'rett, fdpo. (b.) = abduceeren: afleiden.
effenen.
abiebenen, fcbtv. (b.)
't effenen, effening.
nbiebettung,
ftbeceba'rier, m. —s, — = a-b-leerling; (ook)
eba'rittO,
spotnaam van de wederdoopers.
rii = a-b-leerling. abeee,..ie'ren, fd)w.
m.
(b.) 't abc opzeggen. abeee'litt alfabetisch.
ab'eden, icbw. (b.) = afhoeken (hoeken wegnemen, hoekig maken). ab'eggen, fcbtr. (b.) —
afeggen. ab'etMen, fcbtv. (Ii.) = ijken. ab'.
eifern fid), fditv. (b.) = zich overspannen.
(f.) = wegijlen, -snellen. ab'eifen,
ab'eiten,
Km (b.) = van ids ontdoen; zijn biezen pakken.
Itbele, ID. —n abeel, Witte populier.
It'bettno14, m. —es, —e = abelmosch, amber-,
nauskusbloem.
Vit'bettb, m. —5, —e = avond, westen; ook =
91benbgefellfd)aft, gegen 91. auf ben 9I. —
tegen den avond; am 9i., bes 9thenbs, abenbs =
's avonds; beute, geftem, morgen a. = heden,
enz. avond; es tit nod) nid)t oiler Zage 91. =
matt foll ben %ag nid)t nor bem 91. loben =
we zijn er nog niet, wie 't laatst lacht, lacht 't
best, men moet geen hei roepen voor men over
de brug is, 't kan verkeeren; 3u 91. effett,
fpeifen 't avondmaal gebruiken, soupeeren:
ber beinge 91. = kerstavond (ook wel: vooravond
van andere kerk. feestdagen). Wbenbanbadit, to.
= avond(kerk)dienst, -gebed. Wbenbblatt, 1.
= avondblad. It'benbbret, 1. = avondeten,
-maal. W'bettbfalter, m. = nachtvlinder.
b enb anb a cf) t.
Wbettbfeier,
Wbenbgang m. avondwandeling. Wbenb.
gegettb, 131. = Westen. Wbenbgelaute, 1. =
avondklok, -gelui. Wbenbgefellidtaft, to. =-avondpartij, avondje, soiree. Wbenbglode,
m. avondklok, Angelus. Wbenbgotte8bienft,
avonddienst, vesper. *('benbjade, w. =
smoking. Wbettiagb, tn. = jacht bij fakkellicht, fakkeljacht.
avondland, westen. Wbettb.
Wbenblattb,
westerling.
Lauber, tn. —a,
= westersch; bie a.. e Slird)e = de
Westersche of Latijnsche kerk; bas a.. e Reid)
= 't westersche rijk. WbettbiattbAaft, m. .---avondlandschap. alettblii4 = in den avond,

avond
; westelijk. Wbettbfult(barfeit) w. =
avondvermaak.
Wbenbmafjl, 1.
avondmaaltijd, -eten ; bas
(1)eilige) 9f. 't (heilige) Avond-, Nachtmaal,
de (heilige) kommunie; Sum 91. gel)en = Nacht-,
Avondmaal houden, 't Avondmaal vieren;
bas 91. empfangen = ter heilige tafel naderen, kommuniceeren; bas I. reidieu, cols•
teilett de kommunie toedienen. It'bettbutaigii.
feier, tr. = avondmaalsviering, hoogtijdhouding. WbettbntablOgftnger, m. = kommunikant.
Wbenbutablieit,
= avondeten. gi'bettb.
Westelijke zee, Atlantische Oceaan.
uteer,
Wbettbuteffe, .tnette, = vesper. Wbe,ib.
mull!, tv. serenade. Wbenbpfauenauge, 1. =
avondpauwoog. Wbettb#unft, m. = avond-,
westpunt. Wbenbrebe, zie s.'01 orgenrebe.
Wbettbregett, m. = avondregen; (ook) najaarsregen. n'benbrot, 1., —rate, w. = avondrood.
's avonds.
alettb#
Wbenbitbeitt, m. = avondschemering. itt'bettb.
fdtid)t, avond-, nachtploeg; -werk.
ft'benbfegen, m. = 9tbenb g e b et. n'benbfeite,
w. = westzijde. It'bettbitern, m. = avondster.
a'benbitill = avondstil, stil als in den avond.
Wbenbltitte, = avondstilte. Wbenbtafet,
w., =UK, m. = avondtafel, -eten. Wbettb=
untert)altung, tv. = soiree. 91'bettbroget, m. =
sfinx, (een) avondvlinder. Wbenbbortrag, m.
avondavondlezing. et'benbitiad4e, to.
wacht. a'bettbtutirtd westwaarts. et'benb.
Melte, w. = westelijke amplitude, avondwijdte.
Wbenbtvinb, m. avond-, westewind.Wbenb.
m. = .gefelIfcbaft.
avontuur; ein 91. be.
Wbenteuer, f. —s, —
iteben
arbeiten =
een a. hebben; auf
op a. werken (teg.: op bestelling). a'bentetter.
lid) avontuurlijk, zonderling, gewaagd.
Wbenteuertic4feit, —, —en avontuurlijkheld enz., (ook) zonderlinge dingen. a'benteu.
ern, fcbm. (b.) = avonturen zoeken, wagen,
avonturen. Wbenteurer, m. —s, — avonturier, gelukzoeker. Wbenteu(r)eritt, to. —,
—nett = avonturierster.
a'ber = maar, echter; nog eens; /tun a. = nu;
ober a. = of wel; a. bennod) = toch, nochtans;
a. uttb abermals telkens en telkens weer; tau.
fettb unb a. taufettb duizend en nog eens duizend; es lit immer ein %bet babel = er is altijd
een maar bij. ftiberattt, to. = herhaalde, verzwaarde ban, vogelvrijverklaring.
ab'erben, fd)tr. (I).) = (over)erven.
It'berglaube, m. = bijgeloof. alergItiubifit —
m. = pseudo-keizer.
bijgeloovig.
ab'ertentten, unr. (b.): einem elm. = (bij vonnis)
ontnemen, -zeggen. Itb'eriennung, w. = ontzetting, uitstooting (bij vonnis).
[alerfing, zie b erflug].
a'bermal () = nog eens, we(d)er. alevntalig
herhaald, ander, tweede. a'bern, fdp3. (1.) =
maren, altijd een „maar" hebben: fic4 a.: es
abed gcb er is een „maar" bij. tWbernante,
m. = schimp-, spotnaam].
(af-, in)oogsten.
ab'erntett, fcbto. (1.)
liberratton', w. —, —en = aberratie (ajwijking,
afdwaling).
averuit, averoen.
Wberrattte, to.
[alertveife, zie lib erfIug]. Wbertrith m. —es —
waanwijsheid, onzin, mallepraat. a'bertnilits
onzinnig, dwaas.
ab'effen, ft. (1).) = af-, opeten, leeg eten; ophouden met eten.
Wbefffittiett, = Abessinit. Kbefftinter, m. —s.

abeilinifeb.
— = Abessinier. abefirniftt = Abessinisch.
ablatOen, [d)w. (b.) = afdeelen in vakken, indeelen. Itblattutta, w. —, —en = indeeling.
abitibeitt, [d)w. (b.) = (boonen) afhalen. ab'.
fabliten, fcbw. (b.) = afvademen. ablabnten,
.Itibnen = abfab an. ablaten, ft. (b.) =
weg-, afrijden, vervoeren; moe rijden; (einen
D3eg) berijdbaar maken; a., (f.) = vertrekken,
afrijden, afvaren; ontglijden, -glippen; (ir.)
inrukken, 't hoekje omgaan; einen a. laffen =
einen ab bitten laffen. tiblOrt, w. — = vertrek; dood; bas 3eid)en Sur 9.t. = 't teeken van.
vertrek; Sur lt. fertig rein = zeilree, voor vertrek gereed zijn. ?iblabribffaage, w. = vlag
van vertrek. elb'fOrtbflanal, f. = sein, signaal
van vertrek.
tibia% w. —(e)s, —ftilie = val, helling; verval
(van een stroomdam); afval, ontrouw, desertie;
('t) afgaan, afgang, ('t) malle figuur; vermindering, verarming (van ertsen); einen gro3en
91. leiben = (met.) aan gehalte verliezen; (meest:
911)V:111e) afval, afsnijdsel.
I. ablailen, ft. (f.) = (af)vallen, (af)hellen, dalen ; afvallen, vermageren ; verminderen; mislukken, (stud.) afgaan, vegen; er Milt ab = hij
veegt; babel PO tticbt aid ab = daar valt niet
veal aan to verdienen, er schiet ... over; non
einem a. = remand afvallen, zijn partij verlaten; (Don bar ¶Religion) afvallen, afvallig worden; ein abgefallener engel = een gevallen
angel. II. Viblallen, 1. = ('t) afvallen, ('t) afdrijven (v. schepen).
ab'flittla = afvallend; ongunstig, afkeurend;
weigerend, weigerachtig, afwijzend; afhellend;
afvallig; ein a.. er Q3efcbeib = een weigering, afwijzend antwoord; ein a . . es lirteil = een ongunstig, afkeurend oordeel; vgl. b efcb eib en I.
ftlefaltrobr, 1., .rObre, w. = afvoer-, vervalptp. ablal3en, fcbv3. (ti.) = afschaven ('t
vleesch van huiden); groeven. ablangen, ft.
(f).) = of-, wegvangen; (Oriefwecbfel u. a.)
onderscheppen; (mijnw.) schoren, schragen;
(einen birid)) den doodsteek geven; (einen) op
heeterdaad pakken. Wadies*, fcbw. (b.) = afverven; afgeven, -kleuren. ab'filfeln lid), fcbro.
(b.) = pluizen, rafelen. ablafern, [d)w. (b.) =
afhalen (boonen); (fittl a. = (uit)rafelen. ab'.
fallen, fcbtn. (b.) = (op)stellen, schrijven, redigeeren; pakken, vatten; [(in 't klein) meten,
wegen]; bas eifen a. = omslaan. ftirfaffer, m.
—s, — = schrijver, steller. eiblaffuna, w. =
('t) (op)stellen, bewoording. ab'faften, [dm. (b.)
= afvasten, vastende boeten; fitt a. = zich af(nl. wager, halfdood)vasten. Walden, [d)w.
(1.) = afrotten. ablecbten, ft (b.) = afvechten;
(eine etra13e) afbedelen; fhb a. = zich of-, moe
vechten. ablebern, [dm. (b.) = (tr.) plukken;
(intr.) mien. ablegen, [d)w. (b.) = (af)vegen,
afstoffen. ableiten, fcbto. (b.) = afvijlen. ftb'.
fellittt, 1. = vijlsel. ableilftben, [dim. (b.) =
afdingen. ableitnen, [d)w. (b.) ---- [(af)schuimen)]; atenefeimt = sluw, geslepen, doortrapt,
geraffineerd. ablenitern, Km. (b.)= doorhalen,
uitveteren. ablertigen, fcbw. (b.) = (lets) afzenden, expedieeren: (fem.) helpen (in den winkel e. d.); (bij de douane) viziteeren, inklaren;
(alg. fem.) afschepen, (iem.) zijn vet, er van
langs geven: tur3 a. = kort afsch. Wiefertigung,
w. —, —en = afzending; uitbrander; afscheping, weigering: (douane) vizitatie, inklaring;
liblertigungOKein, m. = bewijs van inklaring. Ilblertigungliftelle, m. = goederebureau. ab'fetten, fcbw. (b.) = ontvetten; ma-
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abfrieren.
ger worden. ablettettett, fcbtv. (11.) = (be)vochten ; vocht afgeven. ab'feuern, Wm. (b.) = (geweer) afschieten, (schot) lossen, (een mijn) opblazen ; ophouden met vuren, met stoken. etb'feu.
ern, f., ft bletterung , W. =-- ('t) lossen,vuren, salvo.
abliebeltt, [d)w. (1.) = affiedelen, -krassen,
-zagen; de loodslakken afschuimen. ablieven,
fdp. (b.) = vieren. abliftrieven, fdp. (b.) =
filtreeren. ablit5en, fdjw. (b.) = ontvilten;
kapittelen, den mantel uitvegen. ablinben, ft.
(b.) = voldoen, betalen, schadeloosstellen;
einem mit [o-uttb-[oriel a. = iem. met .. afkoopen ; (een Prins) apanageer en , (een kind) zijn wettig erfdeel vooruit betalen: tern mit cinema.— 't
met iem. eens worden, een schikking maken, tot
een akkoord komen : [id) mit dm. a. = zich in lets
schikken, (ook) zich van lets afmaken; lid) mit
feittem eetuiffen a. = zijn geweten tot zwijgen
brengen, in slaap sussen. Wb'fittbung, w. —, —en
=voldoening, schikking,sehadeloosstelling,apanage ; zie 't volgende. et blittbuttgOgelb , 1., squats.,
turn, [. unb quIttnte, w. = schadeloosstellings(som), of-, uitkoopsom. ablinaern, [d)w. (b.) =
(op de ringers) aftellen. ablifeten, [dm. (l.) —
of-, weg-, leegvisschen ; bas Q3 efte a. = den room,
't beste afscheppen; (einem eta,.) ontfutselen.
0110m, [d)w. (l.) = vlak maken, afschuinen;
(User) vlakken; (nom 9Neer) ondieper worden,
verzanden. libliattung, W. —, —en, vgl.
abflad)en. abliantmen, [dm. (b.) = (leder)
vetten; (gevogelte) zengen. abliattern, [d)w.
(1.) = wegfladderen. ab'fiattett, [dm. (b.) —
(met.) at-, uitspoelen, wasschen: (v. d. wind, de
markt enz.) verflauwen. elb'flanfat, [. — (met.)
spoel-, wasehvat. ftb'ffauberb, m. = (met.)
wasch-, spoelhaard, -tafel. ablielttett, ft. (b.) =
(de vlechten) los maken. ablieden, [d)w. (b.) =
vlekken, afgeven. abliebern, fdp. (b.) =
(koren) uitstoffen. ftb'fieffrbeffen, [. = schaaf-,
stootmes. ab'fieifibett, [dm. (b.) = (huiden) afschaven. ftb'fieift§tneffev, 1., zie 9Ibfleifcbeig
[en. ab'ffiegen, ft. (1.) = weg-, afvliegen, vertrekken; (van dor bout) afwaaien. ab'ffiefien,
St. (1.) = weg-, afvloeien. ab'fiWn, [dim. (b.) —
vlooien. ab'fIbtett, [d)w. (b.) = [afroomen];
(bout de rivier) afvlotten. ablgten, [d)m. (b.) =
affluiten. ablutOten, [dm. (b.) = de roollijn
aangeven, afrooien. ttbillug, m. = vertrek,
('t) afvliegen; ('t) afgewaaide (dorre) hoot.
ablifigeln, fcbro. (b.) = vliezen en vleugels
wegnemen(vanzaden).10'flut, w. . .fluffes .. .
fIftife = ('t) of-, wegvloeien, afloop; helling;
(in een dijk) verlaat; ook = %bin :lifer. etb'•
fittfultaben, m., .rinne, m. = greppel, verlaat.
ab'ffuten, [dm. (1.) = afvloeien, wegstroomen
etb'folge, ro. = volgorde. [ab'folgen !alien =
laten volgen, leverenj. Tiblolgung, mi. —, —en
= levering. afefoltern, [dm. (b.) = affolteren,
-persen. ablerbern, [dm. (b.) = afeischen,
-vorderen; Oott bat On abgeforbert = tot zich
geroepen; (einen Orief) opvragen. ttblorbei,
rung, tv. = eisch, opeisching, terugroeping,
opvraging. ab'fornten, [d)w. (b.) = vormen,
afdrukken ; (van de leest) afnemen. fiblortnung,
w., Qtblornten, T. = ('t) vormen, ('t) afnemen
(v. d. leest). etb'formieirtenj m. = (een soort)
leest. ab'forftten = .frag en. ablorften, [d)w.
(l.) = abbol3en.
ablvagen, [dm. (b.) = afvragen;Tulthooren;
(een leerling enz.) overhooren. ab'freffen [t. (b.)
= afvreten, -knagen; afgrazen; ber Orant
frif3t ibm bas Seri ab = hij wordt door zlelsverdriet verteerd. ablvieren, [t.([.) = afvriezen.

abitutteln.
ablue4telst, fd)w. (b.) = afranselen. ebliiblett,
ftw. (b.) = gevoelen. Itblubr, w. —, —en =
(karre)vervoer; afvoer; (stud.) nederlaag (bij
't duel); (ook bij woordewisseling) nederlaag.
abliitivett, fd)w. (b.) = weg-, mee-, vervoeren;
[fib a. = zich uit de voeten maken]; ins
(beftingnis a. = naar de gevangenis brengen;
(bie Zgacbe) aflossen; (ben Wluf3) afleiden;
(einem bie $tunben) aftroonen; (3infen u. a)
afdragen, betalen ; (stud.) buiten gevecht stell en ;
afwijzen, afschepen, aftroeven (fig.), afpoeieren;
(goud-, zilverdraad enz.) trekken; purgeeren,
afdrijven; (jachthond) africhten. abifillyrenbeb
Mita ttb'filbrntitttel, f. = afdrijvend, purgeermiddel, laxatief, purgatief. abliitotiftb, m. =
trekbank. Itbitifoung, w. = vervoer ; betaling,
afdoening; aflossing; afdrijving, purgeering ; ('t)
trekken.ltb'filb rungbgang,m.= afscheidings-,
afvoerkanaalftbilitguttgOntittel,f., zie a bfilb.
renb es Mittel. elbliibrungblueg, m. = ontlaster, afvoerweg. ab'fiittett, fcbto. (1.) = (af-,
over)tappen ; in Wlaften a. = op flesschen doen,
bottelen. ftbliittung, tv. = 't af-, overtappen.
ab'fitrtten, icl)w. (b.) = afgreppelen. ablfittern,
ftw. (b.) = (af)voe(de)ren; volstoppen.
libliittevuttg, to. ---- (af)voedering; afdoener
(maaltijd e.d.).
ftblitabe w. —, —n = afgifte, levering; overgave
(v. stukkenbijy.); belasting, rechten;(getrokken)
wissel, traite; eine 91. erbeben = belasting enz.
heffen. ab'gabettt, ftw. (b.) = (met vork)
afpikken, afnemen. ab'gabenfret = vrij van
belasting. ftb'flabettfvelbeit, w. = vrijdom van
belasting. ntegabettpfticbt, w. = belastingplicht. ablIabenpfliOtig = belastingplichtig,
-schuldig. etb igabentoefett, 1. = belastingwezen.
Itblutttg, w. —(e)s, .. gauge = vertrek, nit-,
afreis; debiet, aftrek; verlies, vermindering;
tekort; tarra; onbruik; miskraam; uitschot;
(vooral mv.) afval; beim 91. (nom (5t)mnarium)
= bij 't verlaten; biefer &Mel bat, finbet guten,
ftnelIen, feinen 91. = gaat goed, gauw, niet
van de hand; feinen 91. finben (v. personen) =
niet weten hoe te eindigen, hoe weg te komen enz.; in U. fommett = in onbruik (ge)raken; 91. aus bem S3eben = ('t) afsterven.
etb'giittgev, tn. = dezerteur (zaadvloeiing).
ab'gattgig = gezocht, gewild (van waren); versleten, oud; ontbrekend, verloren gegaan; a.
werben = in onbruik, uit de mode rakers.
ttblfattgling, tn., —s, —e = afval; miskraam.
Itbietingfel, 1. —5, — = afval. elb'ettnoblock
1. = opening (in den bijekorf). etb'gattgbPapieve,
$1. = ontslagpapieren, -diploma's. Itb'o
gattabOrtlfung, w. = eindexamen. ftb'eattebo
ftation, W. = station van vertrek. ?tb'gattabo
geugni8, 1. = einddiploma. ItbIlab, 1. = afvoergas. ab'gauttertt, fcbw. (b.) = ontstelen, afdieven.
ab'geben, ft. (f).) = af-, overgeven, -handigen;
afstaan; (kaartspel) afg.; (eitt 'Weil) uitspreken;
(etimmen) uitbrengen; (einen Etuf3) lossen,
doen; id) gab ibm ems ab = ik gaf hem er een
(eery tik); (einen Wecbfei auf einen) afg., trekken;
(Steuern) betalen; er wirb einen tiittigett
Dffi3ier a. = een Oink officier worden; einen
bioi3en 3urcbauer a. = alleen maar toeschouwer
zijn; es wirb IRegen a. = 't gaat regenen, we
krijgen regen; es wirb tvettig a. = er zal weinig
bij overschieten, 't zal niet veel geven; bie bunbe
geven ab = geven 't op; Mob mit etw.) afg.,
bemoelen, bezig houden; bamit gebe id) mid
niobt ab = (ook) daar treed ik niet in, daarmee
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abgelpattnt.
laat ik me niet in; ficb mit einem a. = omgaan
met iem. ab'gebüNt = hellend. ab'gebtatutt
zie abbrennen. elblaebrattntfteit, tv. — = armoede, gebrek. ab'gebritht, zie ab brill) en.
ab'gebrofcben = (21nefbote) afgezaagd; ((int.
fcbulbigung) laf. Itb'gebroftbettOeit, in. —, —en
= afgezaagdheid, alledaagschheid, banaliteit.
abllefeimt (abfeimen). ab'genviffett = oud, afgedragen ; (van boeken) beduimeld, stukgelezen.
ab'nebagert = vermagerd. [ab'gebauft = verloopen, aan lager wal geraakt; uitgewoond].
ab'ge4(e)tt, unr. (b.) = afloopen, afstappen; a.
(1.) = vertrekken, weg-, afgaan; afloopen, Kellen; ontbreken; afschieten, afgaan; mit robe
a. = sterven, overlijden; ber Ytnopf ift abge.
gangers = is er af(gegaan); a. non = opgeven,
laten varen; er gebt nid)t von seiner orberung,
aneittung ab = hij gaat niet van zijn eisch af,
geeft zijn meening niet op; (nom 9Beg, von ber
Wabrbeit) afwijken ; bie garbe gebt ab = gaat
af, laat los; fit nid)ts a. laf fen = 't zich aan
niets laten ontbreken; es gebt ibm nid)ts ab =
er ontbreekt hem niets; biefe dare gebt gut,
flail ab = gnat goed van de hand ; (er Int nom
$reife) nid)ts a. = niets vallen; (dies foam nod)
gut) afloopen: a. fallen = laten vertrekken, afzenden ; unter 80 $fennige ging es nie ab bleef 't nooit; fid) bie Q3eine nod) etw. a., zie
ablauf en.
ab'neigett, fcbw. (l.) zie abfieb an.
abl3ei3ett, fcbw. (b.): feinem Munb etw. = (zich)
iets uit den mond sparen; fitfi a. = zich doodzuinigen; Rd) etw. am illunb a. = (zich) iets
uit den mond sparen.
ntenettrtrtbeit, w. = helderheid; (fig.) gemoedsrust, bezonkenheid; vgl. fit a b Wit en. Wee*
lagert (abtagern). ab'gelebt = afgeleefd, oud.
etbigetebtbeit, w. — = afgeleefdheid, ouderdom. atenetenen = (ver)afgelegen, verwijderd;
a.. er Wein = belegen wijn. etb'selegentott,
to. = afgelegenheid, afstand. ab'nentacbt! ---akkoord! afgesproken! ab'genteffen = afgemeten, deftig, stijf. etb'gemeffenbeft, w. afgemetenheid enz. abltetteigt = ongenegen;
einem a. fein = iem. ongenegen zijn, (sterker)
afkeerig van iem. zijn; id) bin nid)t a. = ik ben
niet ongenegen, ben bereid. etb'netteigtbeit,
to. = ongenegenheid, afkeer. ttbifteorbnete(r)
= afgevaardigde, (af)gezant, gedeputeerde.
ItbIleovbnetenbaub, 1. .tanttner, w. = huis,
kamer van afgevaardigden. ftb'georbttetetto
tutAt, tn. = verkiezing van afgevaardigden.
ablIerben, VP. (1).) = aflooien; afranselen.
ablIerebeterntalen = volgens afspraak. ab'o
gevicbtet = afgericht. ab igeriffen, zie ail,
r elf; en. ftb'fteriffenbett, w. — gehavende
toestand, verval; ('t) onsamenhangende. ab's
gefagt (abfagen). ttb'gefanbte(r) = (af)gezant,
afgevaardigde, ambassadeur. ab igefeflabt (ab'
fcbaben). ab igeftbieben (abfteiben). fib'geo
f(biebettbeit, w. — = afscheiding, afzondering,
eenzaamheid. ab'gefttliffen (abfcbIelfen). ?lb'.
gefliffenbeit, w. -.- = beleefdheid, hoffelijkheid, goede manieren. ab'fiefttloffen (ab=
fcblief3en).
1ttettelcbtoffeitbeit, tv. — = afzondering; afronding, afgeslotenheid. [etb'nefctutatt, m =
onsmakelijkheid ; smakeloosheid]. ab'fieftbntaitt
= smakeloos, laf, flauw, ongerijmd. ?Waco
ftbutadtbeit, w. —, —en = lafheid, flauwiteit,
ongerijmdheid. ab'nefeben (a b feb en). abitteo
fonbett (ablonbern). Ittegefonbevtioit, tn. —,
—en = afzondering. ab'gelnannt (abipannen),

ageipanni6eit.

466013trt.

ftb'gefpattntbeit, — = verslapping, slap- hinderers; (eine Sitting, ein Examen, eine Oerfteigerung Wm.) houden: yam .2anb a. a= van
held, afmatting. ab'gettanben (abiteben). (Lb'.
land, van de kust afh.; Dom Winb a. = voor
geftevbett (abfterben). elb'geftorbenbeit, w. —
m. = keertouw.
gevoelloosheid, lusteloosheid, apathie. ab'. den wind afloopen.
elb'baltung, verhindering; 91. babett
geftutnpft (abitumpfen). tib'gettuntpftbeit, w.
verhinderd zijn, belet hebben; ¶I. ether Chung
— afstomping, gevoelloosheid, stompzinnlg= ('t) houden v. een zitting.k ab'brttutern,
held. ab'gefuntene Zergangenbeit = ver verleden. ab'getatt = afgedaan ; zie verder a b tun. Km. (b.) = be-, af-, weghameren. alebanbeltt,
fcbw. (f).) = afkoopen, koopen van; afdingen;
ab'getvinnen, ft. (b.) afwinden; es einem a. =
af-, verhandelen, betoogen. abban'bett = weg,
't van iem. winnen; (bem Weinb ben deg) afsnijden; id) farm biefem epiel feinen Meid)mad verloren; bas a3tid) ift mir a. getommett = ik ben
't boek kwijt geraakt. liblOattbler, m. —s, — =
a. = ik kan geen smaak, geen aardigheid vinverhandelaar. glb'banblung, ID. = verhandeden in dat spel; einem ben Zlorfprung a. =
dissertatie.tibibang, m. —(e)s, ..bange =
iem. vooruitkomen, -halen, v66rkomen, lapaf- helling, glooiing, afloop. nb'bangen, ft. (ti.) =
pen; vgl. LIun. ab'getvainten, fd)w. (b.)
af-, neerhangen; hellen, glooien; afhangen (=
spenen.
wennen, afleeren; (ein
„afhankelijk zijn:'). ab'bangett, u. (b.) =
afwennen, afleeren; spenen.
tubbnung, w.
(scheepst.) afhouden. af-, neer-, weghangen; hellen, glooien; af-, losab'gierett,
(1). u. 1.)
koppelen, afhaken (spoorwagens); afhangen (=
afgieten; (chem.) klaren.
abigieflen, ft. (b.)
tb'gie er, m. = (af)gieter. elb'gietung, tv. —, „afhankelijk zijn"). ab'biingig = hellend, glooiend; afhankelijk, ondergeschikt.
('t) afgieten, klaren. ab'gieeln, fcbw.
—en
felt, w. — = helling, glooiing; afhankelijkheid,
(b.)
(boomen) toppers, knotten. ab'gittent,
onderworpenheid. ab'barett abbaaren. ab'•
Rim. (b.)
afrasteren.
fdyw. (b.) = (af)harken. ab'Otivnten
m. —es = afglans, afschijnsel, weerglan- fick fcbtY. (b.) = zich verkniezen, zich dood
fd)tv (1.)
glans; evenbeeld.
po- kniezen, van verdriet vergaan. nbVirtett, fcbtv.
zen, polijsten.
m. —s,
(b.) = (ver)harden, (ver)stalen; (WO gegen bie
lijster. ftb'gliittung, — = polijsting. ab'•
gtalte) harden. ftb'biirtung, w. = harding, ('t)
gleie0en, ft. (1.) = gelijk, effen, waterpas ma(ver)harden. ab'barien, fd)w. (1).) (einen Baum)
ken; vereffenen; justeeren. elb'gleictung, w. =
ontharsen. abibaftben, fdyw. (ti.) weg-, afgelijkmaking, waterpassing, justeering. ?We
pakken. ab'Ofpeln, fd)w. (I).) = afhaspelen,
gleicOungbtvage, ro. = muntschaal, (ad)justeerafwinden; (eine 91ebe) aframmelen.
balans. ab'gleiteu, ft. (1.) = afglijden; (yam
—s, — = afhaspelaar. ablAubett, fcbw. (b.)
recbten lBeg) afraken, -dwalen. ab'ettfeben,
fcbtv. (b.) =
= (den valk) de kap afnemen. ab ibaucbett, fcbro.
fdp. (f.)
abgleiten.
(b.) = afblazen. ablmuen, ft. (b.) = afhouwen,
gloeien; (rein) warm maken. etb'elftOuttg, m.
-hakken, -slaan. I ab'Oaufett, fcbtv. (1.), zie
- gloeiing.
abgebauft.] ab'beiuten, fcbw. (b.). = (tr.)
ittb'gott, m. = afgod (ook fig.). WbOttevel', w.
villen, stroopen; (intr.) vervellen.
, —en = afgoderij; mit einem 91. treiben =
iem. verafgoden. ab'gOttiftt afgodisch. abibeben, ft. (b.) = af-, wegnemen, afbeuren,
-lichten; (een kanon) van de affuit
elbigüttin, w. —, —nett = afgod. ?tbigott4=
nemen; (de kaarten, de tafel) afnemen; (geld)
frnlattge, ro. afgodsslang, boa konstriktor.
ab'graben, ft. (b.) = af-, weggraven; (ein We%) opnemen (v. de bank), opvragen, disponeeren
afgreppelen; (einen Zeicb) afleiden. ab'grauten over; 144 a. twn afsteken, zich afteekenen
WO, fcbw. (b.) = zich verkniezen, zich dood tegen. tlb'bebung, w. = ('t) afnemen enz.,
vgl. abbeben. ab'bet§eltt, fcbw. (b.) = hekelen.
kniezen; ein abgegramtes Eiefid)t = een verab'tjeftelt, fcbtv. (1.) = losmaken, afhaken.
kniesd gezicht. ab'grafen, fdp. (b.) (af-,
weg)grazen; maaien. ab'greifen, ft. (b.) = uitabi ftellett, (1).) afheinen, aftuigen.
ab'beilen, fcbw. (b. u. 1.) = genezen. 110'1)ei.
slijten; beduimelen; vgl. abgegriffen.
lung, w. = genezing. ab'beIfen, ft.b.): einem
fir en& en, fcbtv (b.) afgrenzen, afbakenen.
etm. a. = helpers af te nemen, af te doen;
flb'grensung, w. —, —en = begrenzing, af(einem von etw.) afhelpen; (ether Cade) in
bakening, grensbepaling. Ilb'gruttb, tn. = aforde brengen, herstellen, verhelpen: (ether
grond. ab'griinbig, ab'grunbtier = afgrondecbmierigteit) uit den weg ruimen; einem
diep ; diepgaand zeer grondig.
Q3ebilrfttif3 a. = in een behoefte voorzien.
afkijken; fidj a. = zich
abiguden, fcbtv. (b.)
ab'bellen, fcbw. (b.) = klaren; fie§ a. = klaar,
moe kijken. [?tb'guttft, w. — = afgunst.
helder worden. elb'bellung, m. — = klaring.
glinitig = afgunstig; afkeerig]. ab'giivten, fcbtv.
ablovien, fcbw. (1.) = liefkoozen, knuffelen.
(1.) = af-, ontgorden; den buikriem (v. een
ab'betiett, fcbw. (b.) = af-, halfdoodjagen;
paard) los maken. Want, m. = ('t) afgieten;
afjakkeren, afbeulen. elb'betluttg, w. —, —en
(soms) ('t) weggegotene; afgietsel; cliché; water= ('t) afbeulen; lange jacht. ab'bettc§eln, icbw.
zak (v. een pijp); afloop, goot(steen).
(b.) = afhuichelen. ablyulett, fcbw. (b.) =
ab'Oaarett, fdpv. (1.) (af-, ont-, ver)haren. ab's
babel*, um (b.) = af (niet op) hebben; er mill (een rede) afhuilen, op een huilerigen toon
uitspreken; flt0 a. = zich afhuilen.
etw. a. = hij wil er wat van hebben. ab'badett,
(1.)
aftooveren.
fd)w. (b.) = afhakken, -houwen. ab'babern,
abliegen,
fcbw. (b.) = aftwisten. ab'bageln, fcbw. (b. u.f.) ^Ib'IjiYf e, w. — = hulp, middel, hulp-. geneesmiddel,
uitkomst,
(uit)redding;
91. fcbaffett =
= afhangen. ab'baget•tt, fcbw. (1.) = af-,
(ook) een eind maken (aan). ab'bittlett, fcbtv.
vermageren. ateirdleln, fdyw. (b.) = (af-, na)(1.) = weghinken.
haken; (ook) = ab'baten, fd)tv. (1).) = loshaken.
alebalftern, fcbw. (b.) = (ein $ferb) aftuigen. ab'bobeln, fcbtv. (ti.) = (af-, be)schaven. ab'Oolb
= den halsband (v. een (met Dat.) = ongunstig, ongenegen, wars van.
ab'bittien,
ab'Oolen, fcbtv. (b.) = afhalen; (ein ed)iff) yam
hond) afdoen; den has afsnijden, onthalzen;
etranb a. = afbrengen, vlot maken. etb1013,
zich van iets afmaken. afebalten
fid) etw. a.
afgevallen, dood bout. alquIsen,
1. —es
af-, tegen-, ophouden, beletten, verft. (b.)

libbol3ung.
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abtommett.

fdjw. O.): eine (5egenb, einen Oalb a. = ergens
a. = zich afkeeren. Itblebrev, m. —s, —
't geboomte, een Bosch vellen; (einen) afrossen.
veger. eibletivit§t, I. = vuilnis, veegsel.
w. = ('t) vellen, omhakken. etblefirKeitt, .aettel, tn. = ontslagbriefje.
zich afkijven. ttb's
fcbw. (t.)
ablAndott, fcbtr. (b.) af-, beluisteren.
ableifett
splijten, klieven. ablettern,
abliarett, fcbw. (1.) = afluisteren; (getuigen)
letters, fcbw. (b.)
Km. (b.) = (wijn) persen; niet meer persen.
hooren; (een rekening) onderzoeken; (einem
abletten, (b.) = van de keten doen, loseine 3eftion, einen) overhooren.
abborrefsie'ven, abbovvie'ren, fd)w. (b.) =
maken. ablimmen, fcbw. (b.) = (ein Wa1) afverafschuwen, verfoeien.
kimmen. abli3O0ett, fcbtn. (b.) = afpunten,
-stompers; (geld) snoeien; a., (1.) = afglijden,
IttebOvung, w. —, —en = verhoor; ('t) overafwippen.
hooren.
Itlebub, m. —(e)s = schuim, ertsafval; over- abllaffen, fcbw. (b.) = openstaan, gapen, ab'.
blijfsel, afval, restjes, overgeschoten brokken;
flaftern, id)w. (b.) = afvademen, vademsgewijze afdeelen. abliamment, fcbro. (I).) —
('t) afnemen (v. d. kaarten); kontrast.
(de waseh) afnemen (door de knijpers los te mabubrifte, ro. = (met.) schuimschep. Vib'billfe,
ken). abliappen, fcbro. (b.) = neerslaan,
zie %Wife. ab'billien, fcbw. (l.) = doppen,
-laten (de kap v. rijtuig, le kleppen v. tafel).
zich uitpellen. ab'bungern ft.*, fcbro. (b.)
ablIa00ern, fcbw. (b.) = (auf ber %cite alle
hongeren. atquitben, fdp. (1.) ont-, wegOalerien, alle (Degenben) afzoeken. ablthen,
snappen. ab'buiten, fotw. (1.) = uit-, afhoesten.
fdyro. (b.) = klaren, dekanteeren; firb a. =
ab'biltett, fdp. (b.) = laten afweiden. Urbir4(t):
helder worden; (fig.) tot innerlijke klaarheid
tibicbte Seite
Vtbred)te].
komen, bezinken; abgefltirte Stifle = plechtige
Itbietitt', 1. —s = abiêtine, dennehars.
=
stilte. w. = klaring, dekanteering;
ablrren, fd)w. (1.) = afdwalen. etb'irrung,
gemoedsrust, bezonkenheid. Vtbirtatitt, m. —es,
afdwaling, afwijking, aberratie.
—e = proef(blad), afdruk, clich6; kopie (fig.).
= %biturientettexamen.
turient', m. —en, —en = abiturient (wie ab'flatIcion, fd)w. (b.) = afdrukken, clicheeren;
eindexamen doet of gedaan heeft).
(fig.) kopieeren. abltanbett, fcbw. (ti.) = afkluiven; afpeuteren. abllanen, fcbw. (b.) =
tenegamen, 1., w. = eindexamen.
(1).) —
afkalken, afschrijven. ablleiben,
Itbitstrien'tenbettgflib, 1. = einddiploma.
af-, ontkleeden; afschutten; (een touw) ont-,
ab'buttern, fcbw. (b.) = afjakkeren. Itblagb, w.
afklemloswoelen. ab'ftemmen, fchw. (ti.)
= omheinde jacht. ablanen, fcbtv. (b.) =
men, -knellen. abllettertt, fcbw. (f.) = afafjagen (ook: een jachtveld); afjakkeren, doodklauteren, -klimmen. abllintpern, fobw. (b.)
jagen; (ein Stied) aframmelen. ablaten, fcbw.
= (op piano e. d.) aframmelen. [abltingen,
(t.)
afwieden. ablocten, 1d)w. (b.) = 't juk
ft. (f.) = afnemen (van geluid en kleur), wagafnemen, (de ossen) uitspannen.
Ilbjubitettiote, w. —, —en = abjudikatie: gesterven]. ab'flopfen, fcbtn. (b.) = afkloppen, afrechtelijke weigering, ontzegging. abinbige's slaan; (bij 't dirigeeren) aftikken; (einen) iem.
afrossen, uitkloppen; (een proefblad) afklop= abjudiceeren. Ilbjutation',
vett, film.
pen; (een brief e. d.) aftikken. ab11000ellt,
w.—, —en = abjuratie: loochening onder eede.
(b.) = (kant) klossen.
abjurie'ven, ftw. (1).) = abjureeren.
ablalben, fdpv. (1).) = ophouden met kalven. abIttabbertt, fd)to. (b.) = afknabbelen. ab'.
/flatten, fcbw. (b.) =afschieten; a.,(f.) = afgaan,
ablatfen, Pim. (b.) = (huiden) af-, ontkalken.
ontploffen. alfelttalitiett, fd)w. (1.) = afknibbeablatten, fd)w. (b.) = afkoelen, verfrisschen.
len; einem am .2obn a. = iem. op 't loon beabliimmen, fd)w. (b.) = (af-, weg)kammen;
knibbelen; fhb etw. a. = lets uit zijn mond
(eine airuftwebr) afkammen: 't bovendeel er
sparen, lets uitzuinigen. ablitattOettt, fd)w.
afschieten. ablante(t)tt, fdpn. (b.) = afkanten,
schuin bijwerken, kantig maken; 3eug a. = de
(b.) = afkluiven. ablnaufern, fcbw. (b.) =
a b rn app e n. abitteifen, ft. (b.) = afknijpen;
zelfkant afsnijden. ablanaeln, fcbw, (b.) =
einem ecbiff ben FD3inb a. = den wind afkn.,
(van den kansel) afkondigen, en = ablapiteln,
fcbw. (1.)
doorhalen, kapittelen. ablapOen, de loef afwinnen, doodloopen. afaneiOett, 1d)w.
fcbw. (b.) (een valk) de kap afnemen;
(b.) = afknijpen. ablnirtett, fcbw. (b.) = afknikken, -knakken (einen afert) den nek om(boomen) toppen, knotten; (eenkabel, een mast)
kappen; [(iem.) afsnauwen, -schepen)]. ttb'.
draaien. ablflitlertt, fd)m. (b.) = abfnappen.
toppen, kappen.
fal*ung, w. —, —en =
ablniOlen, fd)ro. (b.) = (af)knijpen; af-, wegablarren, fcbtn. (b.) (weg)kruien. ablarten, knippen ; (lot.) kieken, elektr. licht) uitdraaiid)w. (b.) afspreken, bekonkelen; eine abge.
en. ablniftern, fcbm. (f.) = (zoutb.) knetteren,
knappen. abIttOpfett, fd)ro. (b.) = af-, losknoofartete ea*, ein abgefartetes Spiel = afge= afpen; aftroggelen. 21b1nO0fung, w.
sproken werk, een doorgestoken kaart.
troggeling. abIntiffetn, id)w. (ti.)
Itblartung, w. — afspraak, komplot.
=
af-,
ontablniiofen,
fcbw.
(b.)
= afranselen.
ablafteien 140, fcbtv. (1).) = zich door zelfknoopen, losmaken. ablitutIMett, fcbw. (b.) =
kastijding uitputten. ablauen, fcbw. (1).) =
knuffelen.
afknagen. ftb'fauf, m. = (af)koop. ablaufen,
(1).) = (af)koken, aftrekken;
fcbtv. (b.)
afkoopen (i. a. b.). etbiltiufer, ablocbett,
— s, — kooper, klant, afnemer. ab'. (bas Signal) 91. = soep koken ittb'focOng,
—en = (af)kooksel, aftreksel. ab'.
fauflict = te koop, afkoopbaar. etblaufung, w.
foblen, fcbw. O.) = abidmiiten. ablottern,
w. —, —en = 9Ibfauf.
ftw. (1.) at-, naar beneden rollers. ablont.
ableblen, fd)w. (ti.) = kelen, de keel afsnijden;
manbieren, RIAD. (b.) = afgelasten, -kommangroeven, uitdiepen, kanneleeren.
deeren; detacheeren. Itblomme, m. —n, —n,
w. — = ('t) kelen; groef, kanneleering.
Vible0r, w. — verwijdering; (afkeer;) ('t) zie 91bfbmmling.
zich afkeeren (van de zonde). able/gen, fcbw. I. ablommen, ft. (f.) = afkomen, zich verwijde(1.) = af-, wegkeren, vegen, bezemen ; afkeeren, ren ; nom 9Beg a. = van den weg afraken, ver-wenden; (mijnwerkers) uit de mijn gaan; pro dwalen, non f einem Oegenftanb, nom Zbema

tIbrotnmen.
a. .= van zijn onderwerp afdwalen; von reiner
91ebe a. = den draad kwijt raken; (gebruiken,
zed,en enz.) uit de mode raken, in onbruik komen ; ttitt a. fattnett zich niet vrij kunnen
maken, verhinderd zijn (te komen), belet hebben ; ben faun a. = hem kunnen we missen; gut,
fcblecbt a. (jag.) goed, slecht mikken, schieten;
[mit einem a. = een schikking met iem. maken]; melt abgerommen rein = ver afgedwaald
zijn. II. tiblommen, 1. afschaffing (v. gebruiken enz.); schikking, overeenkomst (verdrag,
akkoord, traktaat); ein giitlicbes 21. mit einem
treffen = een minnelijke schikking met iem.
maken, 't in der minne schikken.
afstamming. ab'i
eiblommettittaft, to.
beschikbaar, vrij.
fammliet
m. —s, —e afstammeling, af-, nakomeling.
ablettterfeien, fcbta. (1.) = konterfeiten,
(iemands) portret maken. ablaPtett, zie fOpfe n.
ablolgteln, fdp. (b.) = (honden) los-, ontkoppelen. ablOrttett, fcbw. (b.) = uitkorrelen, -pellen. ab'folett, fobw. (I). = afvleien; knuffelen.
abitragen, fcbw. (tj.) = afkanten, -schuinen.
ablviiben, fcbtv. (b.) = af-. uitkraaien. ab'=
afgrissen (met de klauwen).
tralien, ittv. (b.)
ablramett, fcbro. (1.) = °batmen. ablatt•
ien, rcbw. (b.) (de schors) in kringen afsnijden.
f(bitratAiirfte, tv. = schoen-, voetborstel. fib'.
fraigifen, 1. = schoenijzer, voetschrapper. ab's
tratien, id)11). (b.) = afkrabben, -schrappen;
(eitt (-Mild) (op de viool) afzagen, -krassen; (i.)
zich uit de voeten maken, ophoepelen, 't hoekje
m. —s, — = schrapper,
omgaan.
krabber. ablrautett, fcbtv. (b.) (wijnbergen
wieden). abifteifett, fcbtv. (b.) = afcirkelen; a.,
(1.) = nit den kring gaan, zonderling doen.ab'.
rviedjen, ft. (f.) = af-, wegkruipen. ablriegett,
film (b.) = (lets) opdoen; zijn deel, zijn portie
ftw.
krijgen; vgl. ab befommen.
afkrabbelen, -knoeien. ablvOldien, Rix).
(b.)
ittn. (b.
(b.) = afbraden; klaren.
n.1.) — afkruimelen. ablammen, fcbw. (b.) —
de
krommen, buigen. abirrititett, icbw. (f.)
korst afdoen.
11bli3/441a0Varat, tn. = koelbak, afkoelingstoestel. fcbw. (b.) = af-, verkoelen; fief)
a. = afkoelen, zich verfrisschen; rein Mitten
a. = zijn moed koelen. abliifttettb = koudmakend. m. = koeler. =
koelvat. 211511101reffel, m. = koelketel. Itte.
filbItrog, m. = koelkuip. ttbliibluttg, w. =
afkoeling, verfrissching. abliittonertt, fcbtv. (t).
u. 1.) u. 94 a. = afvallen van verdriet en zorg;
afkonverkwijnen. abliittb(ig)ett, fcbtv. (b.)
digen ; af-, opzeggen.
Qlbluttft, tv. — = oorsprong, afkomst, geboorte:
(soms = 91b fomm en) schikking.
[abliipfett, (b.) = aanpunten]. ablitvaett,
rtro. (b.) = af-, be-, ver-, inkorten; (eitten
93rttob) herleiden, vereenvoudigen; einem ben
(einem dm an bem) .2obn a. = op iemands
w. =
loon beknibbelen, korten.
(af-, be)korting ; vereenvoudiging.
ftritt, m. = afkortingsstreep. ?Iblfiqung0iei.
= afkortingsteeken. abliiffett, 'dm. (b.)
= af-, wegkussen; half dood zoenen.
abilaMen fie4, ftw. (b.)
zich slap lichen.
lostijd. ablabett, it. (tj.) =
tiblabetrift,
afladen, lossen; (ecbutt u. storten, neerwerpen ; bevrachten ; verschepen ; (berl.) dokken, betalen. tiblabeort, =WO, tn.= los-, stapel-, aanlegplaats. I(bitaber 114bItiber), nt. —s, —
aflader, lossen; (in zeevracht) bevrachter.
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laberivint, m. = losgeki. ftblabuttg, w. —
('t) afladen, lossen; bevrachting, afscheep. fib'•
labuttg&Y)afett, m. ladingshaven. fibilage, w.
—n = garderobe; indiening, overlegging (v.
een rekening). [Winger, 1. verblijf-, slaapplaats, toevlucht]. ablagent, 101)113. (b.) =
(Stuff) neerwerpen, storten; (waren) opslaan,
opleggen; a. larren = belegen, oud laten worden ;
abgelagert = belegen (wijn, sigaren e. d.); 114
a. = afgezonderd kampeeren; (van stollen) neerslaan, zich afzetten. fiblageruttg, w. = neerslag. ('t) sto' ten (van) pain e. d.), stortplaats ffbiartation', w. —, —en ('t) spenen.
abiattierett, fcbw. (b.) spenen. ablammett,
ftw. (b.) = ophouden (lammeren) te werpen.
ablattbig = (wind) aflandig. ablaut:lett, fcbto.
(b.) = aanreiken; vatten, arresteeren; bereiken,
bijkomen; (af)halen. abliingett, ftw. (b.) =
(een gang in een mijn) langer maken; in de lengte
zagen, snijden. elbtaft, m. ..Iaires, „Mire = ('t)
uitstroomen, uitwateren; aftapping (v. een vijver); afloop, verlaat; korting, rabat; verkoop;
aflaat; ol)ne 91. = onophoudelijk; 91. befommen,
ertetlen = aflaat krijgen, schenken; Dollfom.
m. --menet 91. = voile aflaat.
aflaatbrief. ablaffen, ft. (b.) er aflaten, loslaten, laten gaan, laten loopen; ophouden; bie
battb Don etw. a. = lets aan zijn lot overlaten;
(eitten .3ug) laten loopen, laten vertrekken; et'
nem $lut a. = lam. aderlaten ; (eitten 93rief) verzenden ; (einen Zeit, ein Wa13, rein) aftappen;
(eitten q3feil) afschieten; (eine Weber, ben balm
eines Oewebres) ontspannen ; (einem etw.) laten,
afstaan, verkoopen; (etw. Dom 43reire) laten
vallen; non eitter glerrott ob. Cade a. = zich
met iem. of lets niet meer inlaten, van lets afzien; non einem Webjer a. = een gebrek afleeren, afleggen. elb'taisgelb, 1.
aflaatgeld.
m. =
etblafigrabett, m.
spui.
aftap-, spuikraan.
etbitatlfbattbel, m.; :ja0v, 1.; .frattt, m.=aflaatfjhandel; -jaar (jubeljaar); -handel.
m.; . 4trebfger, m.; •4nebigt, w.
aflaatliverkooper; -prediker; -preek.
ftbqafirobr, = spnipijp. blatIffilettle, ro.
afwateringssluis. Wbilaffuttg, w. —, —en =
ver-, afzending, aftapping, ('t) ophouden, ('t)
afzien, afstand. Ubitatbentil, 1.
afblaasklep.
= aflaatweek.
?tblafjtvinte,
?Windt, u. ftblatitY, m. --a, —e
ablatief.
ab'latten, itro. (1.) = de latten afnemen.
ablattbett, rcbw. (b.) = af-, ontbladeren.
laubung, w. —, —en = ('t) af-, ontbladeren.
ablauent, Rim. (b.) = afloeren; bespieden.
tiblauf, tn. = afloop, ebbe, afvloeiing; (water)uitloop ; einde, af-, verloop; aan-, afloop
(bouwk.); ('t) van-stapel-loopen.
I. nblatifen, rt. (b.) = afloopen, slijten; af-, doorloopen ; (erts) vervoeren; (einem ben 993eg) afsnijden ; a., (f.) afloopen, -vloeien; weg-, afloopen; afl., eindigen; afl., afhellen; gaan; afwijken ; pareeren; mit etw. a. = er kaal afkomen
(vgl. abbliten); eitten a. Jarrett = afwijzen, afschepen, laten schieten ; Dom etapel a. Jarrett =
van stapel laten (loopen) ; Rine Ilbr abgelaufett = zijn horloge, zijn tijd is afgeloopen,
zijn uur heeft geslagen; fit§ a. (b.) = zich af-,
zich moeloopen; fit bie- 93eine (bie Wilf3e) (nad
ether etelIe) a. = zich 't vuur uit de sloffen
loopen (om een betrekking); vgl. %tang. II. Me.
tauten, f. —s = ('t) afloopen, wegvloeien ; ('t)
van-stapel-loopen.
ledige spoel, verkeer4e draad.
libleotter, Itt.
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etblattfrintte, w. = spiegat, goot. etblauf•
robr, 1., svnre, W. - stortgat; verlaat-, afvoer-, loospijp. fiblauffe4teule, w. = afwatevervaltijd (v. een
ringssluis. ftblaufseit, w.
wissel). ablation, flip% (b.) (af)loogen, in
de loog zetten; (vlas-, hcnnepdraden) ontgommen. ablauliten, i d)tv• (b.) = afluisteren, bespieden. ablaufett, fdp. (b.) = nazien,
(ont)luizen. Viblaut, —(e)s = verandering
van den stamklinker, ablaut. ablauten,
fdpv. (b.) = van stamklinker veranderen.
ablauten, icbtr. (b.) = af-, uitluiden, afbellen.
gib'lliuterfafi, 1. = waschkuip (voor 't erts).
ablautern, (1).) - klaren; (met.) louteren,
afdrijven; raffineeren. Itte(Antenna, w. =
klaring enz., vgl. abliiutern.
I. ablebett, id)w. (i.) = sterven, overlijden; 114
a. = vervallen, wegkwijnen. II. Ttblebett, 1. =
overlijden, dood.
ableden, id)w. (ti.) = aflikken. ablebent, fcbw.
afstroopen; zeemen; eitten (einem ben
(b.)
Q3uctel) a. = iem. afranselen; (berl.) bie
taut a = zich kapot werken; rid) eine ¶Irbeit
a. = zich van lets afmaken. ableerett,idni). (b.)
= ledigen, (de tafel) afruimen; einett Scbad)t a.
= de afmetingen van een mijnschacht onderzoeken, veriMeren.
flüleaat, m. —en, —en = (ab)legaat (v. d. paw),
envoy.
ablegen,icbw. (b.) =afleggen, uittrekken, -doen,
gedaan geven; afdoen; jongen, werpen; bevallen (in 't geheim); vermageren, verminderen;
(ben Mantel, feinett Zegen) af-, uitdoen; wollen
Ste tticbt a? = zult u uw mantel (overjas) niet
uitdoen? (eine Starte) ekarteeren; baa Oewebr a.
= de wapens neerleggen; feine fterblicbe
a. = sterven; (bie 9iictsfe) afdoen; (eine (be=
wobubeit, einen Webler) afwennen, (Zor=
urteile) laten varen; (eine Gcbulb) afdoen; (ein
$efenntnis, einen fain Oelftbbe, eine 13rit.
rung, 9lecbttung, 3eugnis) doen, afl., (mijnw.)
ontslaan, gedaan geven; afleggers poten; (ein
ecbiff) op de reede leggen; bie Sobrift, Worm a.
= distribueeren (de drukletters); (mit bem
m. —a,
ed)iff) voor stroom afdrijven.
= loot, aflegger, klein provincieblad
(van een grooter); (jonge) bijezwerm. tib'o
tegefOan, m. = zetplankje, galei. tibileauttg,
tv. ('t) afleggen enz. vgl. ab I e g en; distributie
(v. de letters). ableOnbar = afwijsbaar, wraakbaar. abletmen, id)tn. (b.) = afwijzen; weigeren, bedanken (voor), van de hand wijzen, afslaan; (einett 3eugen) wraken; (eintatrfe: bedenkingen) weerleggen; (eine (5efetvorlage) verwerpen, afstemmen; ein (befcbenf, eine anger
tragene eteIle abl. = er voor bedanken; (bie
Zerantwortlicbfeit) afwijzen, van zich afschuiyen. etbitebttuttg, tv. —, —en = weigering, afwijzing, wraking; im ftbletputngealle, m. =
in geval van weigering.
airietiOtern, id)w. (1.) = lichten (lielzter maken).
abletern, fdpv. (b.) = (op de tier spelen); (gew.)
opdreunen. afeleiben, ft. (b.) = af-, ontleenen.
ab'Ieimen, ftw. (b.) = ontlijmen. ableiften,
fcbm. (b.) = van de least nemen; (einen (ib)
afleggen, doen; (bie praftifcbe /lusbilbung) doormaken. ableitbar = afleidbaar. ableiten, icbw.
(I).) = aflelden: afvoeren; afwenden, verwijderen; lents. Vlbfunft von a. = tem. van X laten
afstammen. ab ileitenb = afleidend. ?lb/leiter,
= (af)leider. ableitti4 = etymologisch, naar
de afleiding. tibleitung, w. = leiding, kanaal;
afleiding, etymologie; afwending,

abmiuben.

ftbleituttaftraben, m.; .ranal, m.; . rinne, w.;
•robr, 1. (•rObre, w.) = afwaterings-, afvoerlfsloot, (-greppel); -kanaal; -goot; -pijp.
ab'leitunaihnittel, 1. = afleidend middel.
w. = afleidingslettergreep.
ablentbar = afwendbaar. ?iblearbarfeit, w.
afwendbaarheid. ablenfen, itta. (b.) = afwenden -leiden, verwijderen, afbrengen ; afgaan,
-dwalen, zich verwijderen; (v. d. magneetnaald)
afwijken; (alien Zerbacbt von itdo weren; baa
lenft ab
dat leidt af; (einen Stof3) afweren,
pareeren. liblettrung, w. afwending; afwering, parade; afwijking; afleiding liblett•
futtgOattatiff, m. = zijdelingsche, rugwaartsche
aanval, diversie. abltrnen, id)w. (b.) (einem
etw.)
afzien, (van lam.) leeren.
ftblefelleinvitlitung, tn.; .10tev, m.; =fern=
rolo, I. = afleesiiinrichting; -tout; -kijker.
ablielen, rt. (I.) = (af)lezen; af-, stuklezen;
einem etw. am (nom) (hefitt a. = iets op lams.
gezicht lezen; (Wrilcbte) plukken, inzamelen;
(einett icier) van stee pen enz. zuiveren. ?Ws
teler, m. (voor)lezer; druivelezer. Ilblefttna,
w. = (af)lezing, (af)lezen. ableuatten, fcbw.
(b.) = ontkennen, wegcijferen, loochenen; (ook:
feitten Olauben) verzaken; (ver)loochenen,
[ontzeggen]. etblengnung, tn. = ontkenning,
enz. vgl. ableugnen.
abliefent, 1cfm. (b.) = (af)leveren, overhandigen; (een werk) opleveren; Oelber a. = jaarlijksche uitkeering van Belden doen.
lieferer, m. —s, — = (af)leveraar. ?U'•
(af-, op)levering.
lieferung, m.
rung4fitein, m. bewijs van gedane of nog to
doene levering, uitkeering enz., (een soort) ceel,
tijd van
volgbriefje. tiblieferunableit, w.
af-, oplevering. abliegen, ft. (b.) afliggen,
afgelegen zijn; belegen zijn; fic0 a. = door liggen
bederven, vervallen; vgl. ab g e le gen. abliften,
fcbw. (b.) = aftroggelen. al/laden, fdpx). (b.)
aflokken; (einem Zrtittett) ontl., doen
storten.
ablofien, fcbto. (b.) = ontschorsen. ablobnen,
ablOOtten, idgv. (1.) = afbetalen, ontslaan
(bij de uitbetaling v. h. loon); ben Slutid)er a. —
den koetsier betalen (en laten gaan). fife=
lotnung, tn. —, —en = uit-, afbetaling, ontslag. abilMav = ab TO cf). ablOpt en, fcfm.
(b.) = afkoelen, (uit)dooven; afwisschen, uitvegen. tiblaKung, w. = afkoeling; ('t) afwisschen. ab ithlen, ftw. (ti.) losmaken,
(af)scheiden; (af)lossen; afzetten, amputeeren
(afschieten, lossen); einen 9lbfenfer a. = een
loot (van den stem) afscheiden; 11(0 a. = elkaar
aflossen, op elkaar volgen; (mijnw.) loslaten,
zicb afscheiden. ab ilablict = aflosbaar. Itb'•
160tirOfeit, w. — = aflos-, afkoopbaarheid.
ttbli3futtg, w. scheiding; aflossing; amputatie, ('t) afzetten; aflossing (ook de mansehappen); af-, uitkooping; (mijnw.) tusschenlaag.
9VVIDInna4rectit, 1. = recht van afkoop, kommutatierecht. tiblaluna41tnme, ID. = afkoopsom, amortisatie. abloten, fcbtv. (b.)
looden. abUten, fdpv. (b.) = ('t
soldeersel) lossmelten.
abluttlett, Icfm. (b.) = afloeren; aftroggelen.
ft. (b.) = (met leugens) aftroggelen,
ontkennen. abluafen
abIucbien.
ablnie'ren, fcbw. (b.) m ablueeren: afwasschen.
deluteeren: 't kleefdeeg
ablutie'ren, id)w. (b.)
wegnemen.
afwassching.
ablution', tn. —, —en
losmaken, afdoen,
aLematten, fcbtv. (b.)
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-nemen; eindigen, afdoen, uitmaken, akkordeeren ; villen; (bie Sate
abgemad)t = in
een moeite.
orde; (bas ift) ein 91bmaten
—, —en = schikking, rege^fb'madjung,
ling, overeenkomst; 91 .. en treffett schikkingen maken. abintagern, id)w. (b.) = (doen)
vermageren; a., (1.) = vermageren, af-, vervallen. Ith'magerung, w. —; —en = vermagering. ablnit'Oett, !dm. (b.) = afmaaien.
miibung, w. —, —en = afmaaiing. abintabIett,
Ft. (I).) = (af)malen. ablnabnen, fd)w. (b.)
einen non etw. = iem. iets af-, ontraden.
(tb'matmung, w. = ('t) afraden. etbutabttung&.
ft4reibett, 1. = aftnaningsbrief. ab'matett, id)w.
(1.) = (af)schilderen. ablnallen, ittn. (b.) =
naar de mal bewerken, mallen. ablnartett, id)to.
(b.) = afbakenen (de grens vaststellen) ab'•
marrtett, ftw (b.)
afdingen. litentarfung,
= afbakening (vaststelling v. d. grens).
10'11'110C m. = afmarsch, -tocht. ab'utar.
fttieren,
(1.) = afmarcheeren.
aeit, w.
afmarschtijd. ab'martent, fcbtv. (b.)
= (af)martelen, kwellen; fic4 a. = zich afmar= kwelling, marteling.
telen. etietttartevung,
ab'matten; fcbro. (b.) = afmatten; (good) mat= afmatting,
teeren. eth'mattung, w. —,
uitputting.
abinteiern, Rim. (b.) = (uit zijn hoeve) zetten,
verdrijven; ruw afschepen. ablneitetn, fcbw.
(1.)
(af-, weg)beitelen.
ab'utelbett, fcfnn. (1.) = afzeggen; einen etifier
a.
berichten dat een leerling de school verlaat; (auf ber $oll3el) einen gremben a. 't
vertrek van een vreemdeling melden; lilt a. -zijn verhuizing melden; afprezenteeren. lib'•
metbebeicbeinigung, w., m. = verhuisbiljet. ?D'utelbung, 133. melding van vertrek;
afzegging, tegenbericht. ablneffen, it. (b.) =
(af)melken. ablnergetn, icbto. (1.) = uitmergelen, afmatten, -beulen. ablnerten, ftw.*(1).)
= afkijken, -zien, -luisteren; einem etm. an
ben %linen a. — iets in iemands oogen lezen; fit
nid)ta a. fallen, zie nterfen ablnefsbav
meetbaar. ?th'utetbarreit, — = meetbaarheid. abIttellen, rt. (1). ) = (af-, op)meten; (be)oordeelen; begrijpen; mit bem Meier, nad) ber
etrtur a. = met den meter, met de lijn afmeten; (Berl e) skandeeren; (feine forte) wegen;
ein abgemeffenes ll3etragen = een gerezerveerd,
afgemeten gedrag. Ith'uteffer, m. = (op)meter.
Tib'utelfung, tn. = ('t) af-, opmeten; (ook) afmeting, dimensie. ablnelien, icbw. (b.) = maalloon nemen.
ab'mieten, fcbm. (b.) = (af)huren, in huur nemen.
etb'utietlier, m., .evitt, w. = huurder, huurster.
?D'utietung, m. —, —en = huur. atentilbevn,
•ntinbern = milbertt, minbern. ablniften,
id)w. (l.) = uitmesten, reinigen.
modelleeren naar, een
ab'utobeln, icbto. (b.)
model maken van. abIttontieren, fcbm. (b.)
demonteeren. ab'utoolen, ftw. (b.) = ontmossen.
atentuden, ftw. (b.) = tot zwijgen brengen;
vermoorden, mollen. ablnithen, icbto. (1).)— vermoeien, afmatten, aftobben, afsloven. ab'.
utiibett, id)w. (b.) = a b nt iib en; (ook) moeite.
abinturflett, fcbm. (1.) = sluipmoorden, mollen.
atentiitigen, icbto. (I).) (tijd) afnemen (voor
iets); (einen non ber Virbeit) aftrekken; (einem
eine erfldrung) afpersen; flit a. = tijd (voor
iets) vinden; id) faun mir feinen 9lugenblicf a. —
ik kan geen oogenblik tijd vinden. eib'uttifii•
Bung, w. = (') er-af-nemen. ablnuftent, id)ro.

aborgeht.
(1).) = (teem.) afmonsteren; (wev.) met figuren

of bloemen bewerken.
abltagett, fcbm. (b.) = (af-, weg)knagen, afkluiven; ber Rummer nagt iljm bas berg ab
hij wordt door verdriet verteerd. ablaben,
fcbm. (b.) = afnaaien; stikken, doornaaien.
tftenalinte, —n afname, afneming,
('t) afnemen, 't in-ontvangst-nemen, koopen;
afneming, vermindering, verval, verzwakking;
aftrek, debiet; opvraging; ('t) opnemen, inspektie, beproeving; 91. eine:., Oliebes = amputatie;
afneming (pant Slreu3e); ('t) opnemen (van een
rekening); afnemen (van een eed); in 91. geraten,
fommen = in verval, in onbruik komen, geraken; (feine lIugen) erleiben gro fie 91. = verzwakken zeer, worden veel slechter; ('t) vallen,
dalen (van 't water); 91. eines 9/eubaus = ('t)
opnemen, inspektie van een nieuw gebouw; 91.
fittben = aftrek hebben, vinden; ('t) afnemen
(v. d. mean); korten (v. d. dalen). abltarben,
fcbm. (b.) = ontnerven, de nerf (van 't vel) afscliaven. Wb'narbung, w. —, —en = afschaving. ab'nalcten, icfm. (b.) = af-, wegsnoepen.
?thnegation', w. —, —en = abnegatie: verloochening, verzaking.
ab'nebutett, ft. (t.) = (alg.) afnemen; weg-, ontnemen; (de kaarten) afn., coupeeren; (de tafel)
afn., afruimen; (de steken) minderen; (liehaamsdeel) afzetten, amputeeren; (een rekening) opnemen, nazien; nemen, fotografeeren; besluiten,
een gevolgtrekking maken; (hand.) afkoopen;
afn., korter worden, dalen, verminderen, verzwakken; (was follen wir baraus) opmaken9
einen ein 93erfprecbett a. = iem. iets laten beloven; eitter $atrouille bie lJ3aroie a. = 't parool
vragen. 116'nelytter, m. —s, — = afnemer, kooper, klant. It bittebtnevin, w. —, —nen = koopstar, klant.
ab'neigen, fcbm. (b.) (PM = (zich) afneigen,
(zich) afwenden, uiteenloopen ; vgl. ab g eneig t.
ttb'neigung, W. = afkeer, antipatie; 91. gegen
einen afkeer van iem., antipatie tegen iem.
abitticren, fcbw. (b.) = (jag.) den nekslag geven,
afmaken. ab'nietett, fcbm. (b.) = de omklinking
(van een spijker) afvijlen.
abnortte = abnormaal, afwijkend. ftbnortni.
Mt', w. —, —en = abnormiteit, onregelmatigheid, (ziekelijk) afwijking.
ab'nOtigen,id)w. (b.) = afdwingen, -persen. ?Lb'.
nOtigung, w. = afpersing. ab'nutiett, atettiiign,
ook lid) a., Ito). (b.)
(af-, ver)slijten; bederven, It blutputg, w. = afslijten, slijtage.
ab'bbett, ftw. (b.) = (einen W3alb) van boomen
berooven.
abotie'rett, icbtn. (b.) = aboleeren: afschaffen.
?Dation', — = abolitie: afschaffing, opheffing. m. —en, —en = abolitionnist: voorstander van de afschaffing der slavernij in N.-Amerika.
libonnentent' (spr 1. —s, —s = abonnement, inteekening. ItümmententWfarte, w.
abonnement(skaart). ttbottnententOlifte, w. =
inteekenlijst. libonnetnentOlmnitt, m. =
abonnementstijd. libottnent, m. —en, —en =
abonn6, geabonneerde; aangeslotene (aan de
telefoon). Itbontten'tin, w. —, —nett = abonnde.
abonnie'rett 4'0), It's). (b.) auf = zich abonneeren op; auf ein serf, im Cvernbaus abon.
niert rein.
ab'orbnen, ftw. (b.) = afvaardigen, kommitteeren, deputeeren; (zelden) afbestellen, afzeggen.
lib'orbner, m. = afvaardiger. Ith'orbttung, w.
= afvaardiging, deputatie, delegatie. ab'orgeln,
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fcbw. .) = afspelen (op 't orgel), afdraaien; af-,
opdreunen. m. -(e)s, -e privaat,
klozet ; ook = 91bortus. tlft'avtgrube, w. =
beer-, vervalput.
abortie'ven, Rim. (b.) = een miskraam hebben.
1. = vruchtMarti))', T. - s,
- aborafdrijvend middel. Itbov'tub, m.
tus, miskraam.
ablmarett, fcbtr. (b.) = paarsgewijze rangschikken. atqaditen, Rim. (b.) = (af)pachten. ?W.
Oat§ter, m. = pachter. tlignuttung, w. =
(af)pachting. abliatten, fcbw. (1) ) = af-, ontpakken, afladen; wegpakken. tligiader, m. -s,
afpakker, -lader. ttb'Oadung, w. -, -en
- af-, ontpakking, aflading. algtavieren, fcbro.
(b.) = pareeren, afweren. ab'Oaftten, Rim. (b.)
= (iem.) (met dobbelsteenen) afwerpen, slaan;
a., (1.) = wegsluipen, ophoepelen. airOallett,
Mu). (b.) = (af)passen; (bie Oelegenbeit) waarnemen, uitzien naar; (gwst.) (einem, einer
eacbe) afwachten, loeren op. atqatvottillievett,
afpatrouilleeren, verkennen.
id)w. (b.)
ablutufett, fd)ro. (b.) = afranselen; een schrobbeering geven.
ab'Oeinigen, fcbtn. (b.) einem etw. = afpijnigen.
agnitictien, fd)w. (ti.) = wegzweepen; afranselen. ab'Oevlett, 1d)w. (1.) = afrijgen.
ab'Oragen, fcbw. (b.) = afpalen, -bakenen, -zetten; palissadeeren. etb'Oftifttung, tn. -, -en =
afpaling enz., vgl. abpf tib len. ab'Ofiinbett,
fd)w. (b.) = in beslag nemen. ttb'offinbung, w.
= inbeslagneming, beslaglegging. ab'ofarrett,
fcbtr. (b.) = van een pastorie scheiden. ab'Ofel.
= (af)fluiten; (fig.) wegroepen.
fett, ft.
ab'Oferstett, fcbw. (b.) = afperken, -schutten.
agglüden, fd)w. (b.) = afzetten (met paaltjes),
uitbakenen, -zetten; (linnen) van de pennen
afnemen. ab'Oftiidett, id)w. (b.) = (af)plukken.
ab'Oftiigen, fdpr. (b.) = abadern. ab'OfvoOfett,
fclwo. (1.) = herenten.
ab'Oldett, fd)w. (1.) = af-, wegpikken; afbikken.
ab'Olagen, fcbw. (b.) = (einem etw.)
afplagen, -persen; (einen) kwellen; 140 a. =
zich plagen, zich afmatten, zich afsloven, zwoegen. ab'Olatten, fdpo. (b.) = afplatten. tibia
Otattung, w. -, - en = afplatting. atilt/At/en,
fdro. (b.) = linnen) (af)strijken; (met.) pletten. ItteOliittuttn, w. -, -en = ('t) strijken;
afspringen,
pletten. ab'Olat;en, fcbtn. (b.)
-barsten. ab'Olatiett, 1d)w. (1).) = (geweer) afschieten; (boomen) merken. w.
ateoliinberst, fcbtr. (b.) = leeg-=('t)merkn.
plunderen.
algtor4en, fcbw. (1.) = afkloppen, af-, wegslaan ;
(1).
afdreigen, -dwingen. Wiwi/even,
afpolijsten.
ablnagen, fcbw. (b.) = (af)stempelen; afdrukken; (geld) slaan, munten. ittblnagung, tr.
of indruk; ('t) munten. ttb'Oralt, m. -(e)s =
('t) terugspringen, -kaatsing, ('t)afstuiten. ab'Ovallett, ftw. (1.) = afstuiten; terugspringen,
-kaatsen. litgnallungdWinlet, m. = hoek van
terugkaatsing. agnate**, fdpo. (b.) = (doen)
terugkaatsen. agneffett, fd)w. .) = afpressen,
wegpersen. Ilb'oveffung, to. = afpersing.
ab'Ovolien, rd)w. (1.) = (ein (befcbilt) van den
voorwagen loshaken : afleggen.
= afranselen.
algatffen, fcbw. (b.) = afranselen; villen; (I.) =
knallend afgaan. abIntutpett, fd)tu. (b.) = (een
put) uitputten; einem etw. a. = van iemand lets
leenen. ab'Ounftieven, Rim. (b.) = punteeren.
ablatftett, fdpo. (b.) = af-, wegblazen. VW.

abreiben.

Oath m. = pleister(kalk); pleisteren. ab'.
Onion, 'dm. (b.) afpoetsen, -vegen, schoonmaken; opsehaven; een uitbrander, een schrobbeering geven; (bas 2icbt, bie Tale) snuiten;
(eine 9nauer)ipleisteren. tlbitattpv, m. -s, uitbrander, standje. tth'Ottigutg, w. - = afpoetsing, ('t) schoonmaken, ('t) pleisteren.
atequitten, id)w. (b.) = abplagen. ab'quetftten,
id)w. (b.) = afknijpen, -klemmen. ab'quiden,
fcbw. (b.) = ('t) amalgama afzijgen. ?lb'quittung
w. -, -en = afzijging. ab'quirten, fd)ro. (1.)
(room) kloppen, slaan.
abivadevn, idnr. (b.) = afbeulen. ab'vabeln,
fcbw. (b.) affietsen. ab'rabievett, fcbtn. (b.) =
uitkrabben, radeeren. ab'vaffeln, fdp. (1).) =
afraffelen, -rammelen. ab'vaffen, 1d)w. (b.) =
boven afnemen; (bas gefd)nittene (betreibe)
samenrapen. ttievaffer, m. = raper.
tlinatiatn, m. = Abraham.
elbratytutilett, $1. = Abrahamieten.
ab'vatimen, id)w. (1.) = afroomen. ab'vainett,
fdp. (b.) = door een grasrand scheiden.
Ilbralaba'bra, 1. -s = abrakadabra.
(munten) randen, karteab'vanbern, idnx). (f).)
len. atevanten, 1d5w. (b.) (wijnstok) snoeien.
ab'valen, fcbw. (b.) = (einen 4314) de zoden
wegnemen; afweiden ; in razende vaart afrijden,
wegsnellen; 111§ a. = zich moe razen. ab'.
raven, id)w. (1).) = afscheren. ab'valOeln,
(f).) = afraspen, afschrappen. arraffeln,
id)w. (i.) af-, wegratelen. ab'ratett, ft. (b.)
einem (eon) etw. = iem. lets af-, ontraden.
ttb'ratuttg, w. - = ('t) afraden.
ab'vandien, fcbw. (b.) = ver-, uitdampen. ab'.
vättr§crn, fcbw. (1.) = (vleesch e. d. goed)
uittrekken,
rooken. ab'vaufen, fcbw. (b.)
-plukken. aterautien, id)w. (b.) (gietwerk) afbramen. elb'vattut, m. = puin, afval; gekapte
takken. ab'rtittuten, fdpo. (b.) = af-, op-, wegruimen, opredderen; (ben Ziff)) afruimen, afnemen. etb'etunter, m. -5, - = koevanger
(aan lokomotiel); opruimer. Ilb'vattutung, w.
(op-, weg)ruiming, ('t) ruimen. ab'vauOen, fcbtr.
(1.) = ontrupsen. ab'vauftten, fdpo. (1.) =
abbraufen. ab'vettett, fcbuo. (b.) = af-, wegharken. ab'vec§tten, 1d)w. (b.) afrekenen,
-tellen, -trekken; (bie eittpaclung) abgerecbnet
niet meegerekend; (mit einem) afrekenen, een
scliikking maken; gegeneinattber a. = de balans
opmaken. elb'veitner, m. = afrekenaar, schuldvereffenaar, liquidateur. elb'vertntung, w. =
afrekening; aftrek, vermindering; vereffening,
afsluiting van rekening. ftb'veeOttung4ftette,
tro. = liquidatie-bureau, clearing-house. ?lb'.
rettte, w. -n = verkeerde kant (van lakes
enz.); achterzijde (van een muur). ab'vec§tett,
fcbtr. O.) = (iem. lets) afprocedeeren; den verkeerden kant (a. laken e. d.) scheren. ab'vetlett,
fcbno. (b.) = (ijzer voor de eerste maal) rekken.
tflevebe, tr. = afspraak, overeenkomst; [ontkenning, loochening]; mit einem 91. nel)men,
treffett fiber = met iem. lets afspreken, 't eens
worden over; [in 91. fan] etw. in 91. ftellen =
lets loochenen, ontkennen, betwisten. [ab'vebett
ftw. (b.) = afspreken; betwisten; afraden].
[ab'vebig fein, werben = abreb en]. ab'vegnen,
fcbtr. (b. u. 1.) = afrekenen; uitregenen.
ab'reiben, ft. (1.) = af-, weg-, stukwrijven; glad
afslijten.
wrijven, slijpen, schuren; litb a.
?lbireibev, m. = wrijver. ttb'veibung, w.
(af)wrijving. [ab'reicbets, fdpao. (b.) = be-, toereiken]. ab ireifett, ftw. (b.) = van hoepels
_ontdoen, onthoepelen ; goed rijpen. ab'veitytt,

2Ibreile.
IVA). (b.) = afrijgen. lifi'veife, w. = vertrek,
afreis. ab'reifett, fd)w. (f.) = vertrekken, afreizen. ab'reitsen, ft. (b.) = af-, los-, stukscheuren, af-, losrukken, aftrekken ; teekenen
schetsen; neerhalen, afbreken; ophouden;
slijten, kaal afdragen, bas Oeffinge1 Tett
nicbt ab = er komt geen eind aan; Otte 91breten = zonder ophouden; abg ertifen =
(van zinnen) onsamenhangend; (van menschen)
haveloos, in lompen gekleed; (van kleeren) afgedragen, versleten, haveloos; lift a. = zich losscheuren ; zich afscheuren, d. i. zich afzwoegen.
?Wreititatenber, m. = scheurkalender. ab'.
reiten, ft. (b.) = afrij gen, -jakkeren, -beulen;
(einett flat) te paard opmeten; bie Wront a. =
inspekteeren; fit§ a. = zich af-, moe rijden;
a., (1.) af-, wegrijden. ab'vennen, unr. (b.) =
(jets) afloopen; (einem etw.) met rennen afwinnen ; a., (1 ) — af-, wegrennen; fit§ a. (b.) =
zich moe, zich afrennen of -draven.
Writ§ten, fc§w. (b ) = africhten, dresseeren,
fone.erwijzeni; opmaken, fatsoeneeren; (fbb.)
(ben Zifcb) afruimen. 116'vittiter, m. = africhter, inrichter. etb'rit§t§attinter, m. = (met.)
slechthamer. tWrit§titab, .itod, m. = (met.)
vormaambeeld. etb'riciitung, w. = africhting
enz., vgl. abricbten. ab'riegetn, fcbw. (b.) =
(af)grendelen. ab'rieletn, Wm. (b. u. 1.) = afdroppelen, afbiggelen, afkabbelen. ab'riffetn,
fcbw. (b.) = (vlas) (af)repelen; (iem.) doorhalen.
ab'rinbett, fcbw. (ti.) = ontschorsen, -korsten,
schillen. ab'ringett, ft. (b.) = afwringen, ontworstelen ; fit§ a. = zich af-, moe worstelen.
ab'rinnen, ft. (f.) = afvloeien. Itb'rift, in. ----schets(teekening), kort begrip, plan, kort overzicht. etteritt, m. = afrit, vertrek.
abrogie'rett, fcbw. (b.) = abrogeeren: afschaffen,
terugnemen.
ab'ro§rett, ichto. (b.) = (einett Zeid)) van riet
zuiveren. ab'votten, idyl). 0 .) = af-, ontrollen;
mangelen; a., (f.) = naar beneden rollen, af-,
wegrollen; verloopen. ab'roften, fd)w. (1.) —
af-, wegroesten. ab'vOiten, fd)w. (b.) = (goed)
roosteren. ab'rDtett, fc§w. (b.) = rood afgeven.
ab'viiden, fcbw. (b.) = achteruit-, verzetten (een
ladder by.); a., (f.) = been-, weggaan, afmareheeren. Writbern, fc§w. (b.) = af-, wegroeien.
Itb'ritt, m. = afroeping enz. vgl. abruf en..
Written, ft. (b.) = terugroepen (een ambassadeur bijy.); afhalen, aanroepen (om me te gaan);
af-, uitroepen, afkondigen; (gekochte goederenl
opvragen; einett a. fannett = iem. kunnen beroepen; fit§ a. = zich af-, zich moe roepen.
Itb/ritter, m. = afroeper. Ittertititne, w. - —,
—en = af-, terugroeping; afkondiging. It b'.
vittung6it§reibett, 1. = terugroepingsbrief. ab'.
rii§ren, Idyl). (b.) = (af-, weg)roeren; (tier)
roeren, doorslaan. ab'runben, ateriinbett, fcbw.
(b.) = afronden; (einett 9trmel) rond uitknippen. ttb'riittbung, t 13 . = afronding. ab'riti)ten,
fcbtu. (b.) = aftrekken; plukken (een vogel).
abratit' — abrupt, plotseling, afgebroken.
ab'viiitett, id)w. (b.) = (een stelling) afbreken;
(een leper) ontwapenen; troepen afdanken.'
elb'viiftung w. = ('t) afbreken; ontwapening.
etbiviiftititglonterena, w. = ontwapenings-,
vredeskonferentie. ab'rittit§en, Ito:). (f.) = afglijden ; weggaan, er van door gaan, opkrassen,
uitstappen, 't hoekje omgaan; (van grond) verschuiven. etb'rittittung, ro. —, —en = verschuiving enz., vgl. abrutfcb en. Wriitteln,
f d)to . (b.) = afschudden.
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Vttivitriett, 431. = Abruzzen (gebergte).
tin = %blab; ifbienber.
abliibettt, idm. (h.) = afsabelen, -houwen, -hakken. abladen, fcbw. (b.) = af-, ontladen; a,, (1.)
— verzakken; (een rivi:er) afzakken; zich nit de
voeten maken. ?lb/Inge, w. = afzegging; herroeping ; [opzegging (v. d. vrede)]. ettlagebriet,
m. = afzeggings-, veetebrief. ablagen, fc§w.
(h.) = afbestellen; afzeggen; [(einem bie reuttbfcbaft, ben Wrieb en) opzeggen]; (einem) afzeggen,
laten weten dat men niet komt; einem 2ebrer
a. = de les afzeggen; (hem Zrimfe, bem Zeutel)
aflaten van, afzweren; eitt abgefagter leinb
= een verklaard vijand. abingett, idm. (b.) =
afzagen; (berl.) einen a. = zich van iem. afmaken. ablatmen, fd)w. (b.) = afroomen.
Itblatont, ?Winton, m. —s = Absalon.
ablanften, fd)tn. (b.) = verzachten, verminderen. ablattetts, fd)w. (b.) = af-, ontzadelen.
ftb'fali, m. = (v. een Schoen) hiel, hak; (van riet)
knoop; (van een trap) portaal; berm (van den
walyoet); ketelsteen; neerslag; terras (in een
wijnberg); nieuwe regel, alinea, nieuwe afdeeling ; cezuur, snijding (in 't vers); (in een rede)
gauze, rust; [tegenstelling]; (hand.) omzet, debiet, verkoop; (van munten) waardevermindering; biefe Ware finbet guten, teinen 1l. = heeft
veel, geen debiet, wordt veel, niet gevraagd;
obtte 1t. = (ook) zonder ophouden, ineens; in
tangent 9.1biatett = met lange tusschenpoozen.
ablaVii§ig = gezocht, gewild. Itblaistertet,
1. = speenvarken. abitteartnig = hale., Melvormig. ttb'fatmebiet, f. = afzetgebied,
debouche, markt. etb'fa§§atett, m. = haven
van bestemming, van levering. ?Wialifrifi4, w.
= debietskrisis. tWiatonavit, m. = débouche,
markt. ftblatiattette, w. = -g ebie t. etb'falp
fitteiber, m. = hielmaker, -snijder. ttbialy.
ftodung, w. = stilstand in 't debiet, in den omzet. VIblatitoeg, m. = vertierweg. ablaiptielle
= bij tusschenpoozen, met pauzes. ?tb'fa4.
&Weft, m. = schoenspijker, hielpen.
ablanbern,fc§w.(b.) = schoonmaken.ablaufett
ft. (f).) = afzuipen. ablaugett, ft. (b.) = af-,
wegzuigen. abliingen, 'dm. (b.) = (voldoende)
zoogen; spenen.
ttblitatielfen, 1. = schaafijzer, -Ines, krabber.
abit§abett, fc§w. (b.) = afschrappen, -krabben,
-schaven; PM a. — kaal worden, afslijten; ein
abgefcbabtes Web = kaal, afgesleten kleed.
ettilt§abiet, f. —s, — = afschaafsel, schrapsel.
Pibidytt§, 1. = dubbel schaak].
ab'it§at§ern, fc§to. (b.) = afsjacheren. ati'Mat,
fen, Ito). (b.) = (personeel enz.) afschaffen, (wet
e. d.) opheffen; fit§ a. = zich afsloven (vgl. lid)
miibe 1 (bat f en). Itleftijaliung, m. —, —en —
afschaffing enz. abldjiitten, fcbw. (b.) = van
den steel doers. ateft§iilbern, fc§w. (§. u. 1.) --afschilferen. Wit§titen, fcbw. (b.) = (af)schillen.
abit§atten, fcbtv. (b.) = af-, uitschakelen, onderbreken. libliOalter, m. = uitschakelaar.
Vtbittritung, w. = ('t) afschillen. abldftirfen,
fcbw. (b.) — schenpen, aanzetten; afkanten. ab'.
febarven, id) 113. (b.) = af-, wegkrabben. ab's
ittatten, Rim. (b.) = [schetsen, silhouetteeren];
schaduwen; schakeeren, nuanceeren. airftbat.
tieren = abfcbatten. Itteltbattierung, tn. =
schakeering, nuance. ftteftbattung, w. —, —en
= silhouet schets. able§ii4ett, [dm. (b.) ...
schatten, taxeeren, ramen; afkeuren, geringschatten. etb'it§iitier, m. = schatter, taxateur.
abit§ii§ig = geringschattend, minachtend, afkeurend. Itbit§ii§ung, w. = schatting, taxatie ,
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raming. ttbittiiiptitabtotniniffion = kommissie van taxatie.
ableftauent, fcbw. (b.) = afschutten, afschoeien.
ablitaufeln, fd)to. (b.) = af-, wegschoffelen.
?tb'f(baunt, m. schuim, (vooral fig.) heffe.
ablittiumen, ftw. (b.) = (af)schuimen. ?tb'=
frbliuntung, w. —, —en = afschuiming.
I. able§eiben, ft. (b.) = (af)scheiden; a., (i.) —
[weg-, heengaan; overlijden, verscheiden]; ein
Vlbgefd)iebener = een afgestorvene;
f d)i eb en = afgelegen, eenzaam; abgef d)leb en
Ieben= teruggetrokken, eenzaam leven. II. eib'•
Keiben, 1. = dood, overlijden, verscheiden.
?th'irbeiber, m. = scheider (v. good, zilver e. d.).
tiblebeibung, w. = (af)scheiding. abltbeiteln,
Rijn% (b.) = een seheiding (in 't hear) maken.
(iblOelferung, tn. = afschilfering. ab'Kettfett,
afschenken. ab'frOeren, ft. (b.) =
fd)w. (b.)
(af)scheren, -knippen . m. (e)s =
afschuw, afkeer, hekel; einen 91. nor etw. ob.
einem (ook gegen etw. ob. einett) babett = een
afkeer van, hekel aan iets of iem. hebben. ab'.
10ettertt, VP). = (af-, weg)schuren, boenen. abic#ettlii0 = afschuwelijk, afgrijselijk,
verfoeilijk, akelig, vreeselijk. etbidon'tiVeit,
w. —, —en = afschuwelijkheid enz.
vlijen, in (afzonderlijke)
ableOittten, fcbw. (b.)
lagers leggen. W614itOtuttg, = ('t) vlijen. ab'.
1(th/en, fcbto. (1.) = af-, weg-. verzenden; afvaardigen. b'ittitfung, w. = verzending; afvaardiging. abittiebett, ft. (1).) = af-, wegschuiven; er will es non lid) a. = zich er afmaken, 't
van zich afschuiven; (einen) afkegelen; wegsturen, zich van iem. afmaken; a,, (f.) zich uit
de voeten maken, 'm smeren; tannft rt. = je
kunt oprukken. ?Iblebieb, m. —(e)s, —e = afscheid; [heengaan]; verlof, ontslag, [eindrezultaat (v. beraadslaging); reces]; ben
gebett
ontslag geven, ontslaan; binter her Ziir 91.
nebmett
zonder afscheid weggaan, met de
noorderzon vertrekken. w.
= afscheidaudifttie. liblcbieb4befurO, m. =
afscheidsbezoek. ttbitbiebOefult, 1. = verzoek
om ontslag. liblOieb4ieugttiO, f. = getuigschrift. abittiefern (11M), Tam. (b.) = afschilferen, afbla(d)deren. etbIrtieferung, to. —,
—en = afschilfering. abltbielen, icim. (b.) =
afloeren. abltftienen, fcbto. (b.) = op-, afmeten;
ein 91ab a. = den band van een rad afnemen.
lib'iCetter, tn. —s, — = (mijnw.) opmeter.
abltbieten, ft. (b.) = afschieten, lossen; af-,
wegschieten; (ein Reoler) afsch., al 't wild dooden; (einen) afsch., beter schieten dan; a., (i.)
= snel afloopen, neerstorten; steil afloopen;
(gwst.) verschieten, verkleuren. ablrbiffea,
1d)to.(1.) = vertrekken, de haven verlaten, onder
zeil gaan. abltbilfern, fcbw. (f.) = afschilferen.
ablrbinben, ft. (b.) = (af)villen, (af)stroopen,
ontvellen; (einem etw.) aftroggelen, afpersen;
Vic§ a.
zich afbeulen, zich lam werken. ab'.
uitspannen, aftuigen.
frbinen, VP% ( 1) .)
?th'irbirrung, to. = aftuiging.
ablcbiacbten, fd)w. (b.) slachten, kelen; afmaken (ook fig.). ItbleVag, tn. = ['t omhouwen,
vellen; ('t) omgehouwene, ('t) gevelde, afval;
afgeschoten vertrekje; afloop, uitwatering, verlaat, ('t) afslaan, weigering]; afslag, aftrek, mindering; stille uitslag; stempelafdruk; bides
Oiliart bat einen guten heeft goed
veerende banden; auf 91. in mindering (van
rekening), op afkorting.
I. ab iftbtaften, ft. (b.) = afslaan, -houwen; (steiger, brag) afbreken; afschutten; af-, terugslaan,

abfdpnieren.
afweren, pareeren; stempelen; (einem etw.)
weigeren, afslaan; (f ein allaffer) loozen; a,, (f.
u. b.) = afsl., in prijs dalen; veeren, terugstuiten; den aftocht slaan of blazers; (sours) iieb a.
(nom IBeg 3. t.) = een andere richting inslaan.
II. eltIMIagen, f., eiblebiaattna, to. = ('t)
afslaant weigering, afslag.
abIttleigig weigerend, afwijzend; vgl. b ecb eib e tt I. abldgitglic0 = bij (op) afbetaling,
in mindering = auf 9.1bfcblag. 21(eirblag6an.
tei0e, tr. leening tegen jaarlijksche aflos
sing, met annuiteiten. eibichlag&bilaibenbe, w.
= voorloopig dividend. libltbiallOgrabeit, m.
afvoergreppel. libirblaa&quote, w. = afbetalingsbedrag. fibittlagOberteitung, = voor
loopige uitdeeling (bij faillissement). ?lb'.
fOlag(4)3abluttg, = afbetaling. ab'fttlam.
men, itto. (b.) = uitbaggeren; (erts) wasschen.
tib'fiViimmuttg, w. —, —en = uitbaggering;
wassching.
I. ablcOleifen, ft. (13.) = (af-, weg)slijpen, glad
maken; af-, uitslijten; eine abgefd)lif f ene
Viin3e een afgesleten munt. II. ablitteif en,
fcbw. (1).) = af-, wegsleepen (ook op een slede);
af-, stuksleepen.
slijper, polijster.
m.
id, 1. —s — slijpsel. liblegeitung, ty . —, —en
= ('t) (af)slijpen; ('t) wegsleepen. abittleinten,
fdp. (1.) = van slijm zuiveren; (visch) spenen;
(sulker) afschuimen. elb'jcbleintutta, w.
—en = zuivering. ablebleiten, ft. (b.) (af)slijten. ab'fcbleopen, fcbtro. (1.) = af-, stuk-,
wegsleepen, afdragen. ablrbteubern, icbta. (b.)
= af-, wegslingeren
ateldflifbten, fcbto. (1.) = effenen, gladvijien,
-schaven. 46'40110ot, 11. O.) = (alg.) afsluiten; (biz.) eindigen, sluiten; (eine Zitr, eine
9inleibe, einen battbei, Stauf, l3ertrag) sl.; (ein
(fiefcbilft) afsl., tot stand brengen;(biebanblungs.
biicber) afsl.; (mit einem Zefi3it) sl.; (mit einem)
afrekenen; abgefd)loffett afgesloten: afgezonderd, afgerond; lilt a. = zich afzonderen,
zich opsluiten ; eindigen, sluiten,gesloten worden.
ab'•
(af)sluitend; verder
ablrblietenb
= definitief. ftbidiliefiuttg,
afsluiting enz. vgl. ab fcblief3en. abltblidiest,
(b.) = los-, afhouwen (met keggen bijv.).
ftb141103, m. = ('t) sluiten (v. een verdrag, v. de
debatten), beeindiging; eine Sate Sum ll. brie.
gen, fiibren lets beeindigen, tot een einde
brengen; Sum II. tommen, gelangen = tot een
besluit, een einde komen, zijn beslag krijgen; ber
(einer 9iecbnung) = ('t) afsluiten (van een
rekening), de balans; (in zaken) ('t) afsluiten,
afdoening; afrekening; balans; (ook) aankoop;
mad)en = posten afsluiten.
tibltbintlentirourt, tn. (.itrane, w.), .0Iatte, w.;
0441, tn. = afsluitilklad; -plaat; -dop.
?th'icOtufitueCel, tn. = appoint.
half dood zoenen;
ablOntatlen, fcbw. (1.)
af(bosch) rooien. abldmatifen, VA). (b.)
eten; ophouden met smullen. ablebatedeit,
fdpo. (b.): bem 9Bein bie 3a1)re = aan den
wijn proeven hoe out die is; abld)medettb =
onaangenaam (smakend). abltbateicteln, id)w.
(1.)
afvleien. ablifiuteiten, ft. (b.) = afsmijaf-, weg (laten)
ten. ablMatelaen, fcbw. (b.)
los-, af-, wegsmelten.
smelten; a., rt. (f.)
afsmelting. abictmiebea,
fibldpnelptia,
id)w. (1.) af-, lossmeden. ablOmierett, fcbw.
(1.) = afknoeien, overkladden; een brutale
kopie maken; smeer, vet afgeven, vlekken; ein
abgefcbmiertes 93ucl) = een plagiaat. ?lb'.
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schreeuwen. ablitreiten, ft. (b.) = afstappen
fc§tttiever, m. = nakladder, plagiator. ?tb's
afstappen, -gaan.
10tnierevei, 1:13 = naschrijverij. abli§ntuffen, (meten); a., (i.)
afschrift, kopie; fur gletcblautenbe
it§rift,
1d)ro. (b. u. 1.) = verkleuren, vuil worden;
91. = voor kopie konform, voor eensluidend
(kleur, vet e. d.) afgeven.
afschrift ablcbriftliM volgens, in afschrift.
ableOttallett, Id)w. (b.) = afgespen; (Sd)Iitt=
ablefoi)Ofett, fd)w. (b.) einem 931ut = koppen
fd)ube) afbinden. ableOtta#Oett, fcbtv. (b.) =
zetten, (fig.) iem. laten bloeden. ?Ib'Krot, m.,
(een slot e. d.) dicht laten springen, afsluiten;
w. —n schroot-, koubeitel.
(1.) = (vomit) dichtspringen: (geweer) afgaan;
abit#ratett, fcbto. (b.) = afhakken, -steken;
plotseling ophouden, blijven steken, er van door
gaan, uitsnijden. gtbic§iteibelittie, w. = snij- (de slootkanten) afschuinen; (een wel) afleiden;
lijn.11b'ftttleibetttaftlitte,ro. (af)snijmachine. (graan) grof maken; (een vat op een rolplank
—s,
in den kelder) neerlaten. ttb/Kroter,
ab'fittteibett, ft. (b.) = afsnijden; slachten;
ftb'frOrotmeifiel, m. = 9thfcbrot. ab's
(Stupons) knippen; (einem ben bats, ben Beg,
fr4ritbben, icbtv. (b.) = afschrobben; uit den
ben 91iicf3ug, bie 3ufubr) afsn.; (ben Weinb, bie
Serbinbung) afsn.;(einem bie (bre,ble offnung) ruwe schaven.
ontnemen, berooven van; (bas Oefpriid)) af- abittultern, fd)w. (b.) van den schouder
nemen. ab'KuOVen, Id)w. (1).) = (af)schubben,
breken, een einde maken aan; (ein Muller)
schrappen; afblad(d)eren, -schilferen; fhb a. =
naknippen; (ben Zampf) afsluiten; ficb a. —
(soms) afsteken, kontrasteeren; fcbied)t, gut vervellen (na roodvonk bijy.); afschilferen.
(mit etw.) abgeldntitten baben = weinig, veel itiblOttO,Oung, — = afschubbing, vervelsukces (met iets) hebben, 't er slecht, goed af- ling. ablt§iirfett, fcbw. (b.) = afschaven, afkrabben. ab'frOfirien, fcbro. (b.) = vrij laten
brengen; gut a. = (ook) een goed figuur maken.
lible4tteiber, m. = (af)snijder. ab'Ktteltett, hangen (een opgeschorten rok e. d.). 216'10131A,
fcbw. (b.) los, weg doen springen, (den haan) nt. = ('t,) vallen (van water), ('t) afgaan (v. een
overhalen, (yen pijb afschieten; a., (i.) = los- geweer); helling, steilte; slakketrap (in toren).
= hellend, afloopend, (min of meer)
springen, afgaan. able§ttip0e(1)tt, .141tWern,
steil. etbitOiiffigreit, w. —, —en = schuinte,
Id)w. (I).) afsnipperen; haar) punters.
ablMitteltt, fcbtu. (b.) = af-,
helling,
glooiing.
ItbitOttitt, m. = ('t) afsnijden; afgesneden stuk,
segment; afdeeling, hoofdstuk, periode; alinea; leegschudden; (bas Zocb) afsch., afwerpen.
ab'14iitten, 1d)w. (b.) = af- weggieten. ab'.
(vers)snede, cesuur; coupure, appoint, coupon;
(b.) = ('t water) (af)schutten;
verschansing; 91b1d)nitte = (ook) afval,
de vloeddeuren sluiten; (ook) de vloeddeuren
ro. = snijlijn.
kachelhout.
wegdoen, neerlaten; (een blaasbalg) stoppers,
eibittnittdle§eitt, tn. = coupon. libilcftnitt4=
stilzetten.
White!, m. = snijdingshoek. ab'fcbttittWeile
ablAtutitbett, icbto. (b.) = verzwakken, verminbij gedeelten, hoofdstuksgewijze.
I. —s, — = afsnijsel, -knipsel, shipper, spaan- deren ; (in beursbericht) abgeldmacbt = lager, in
(der). abittutilie(t)n, lc/pp . (b.) = afsnijden reaktie.ttbli§WiteOttna, U. =verzwakking; verzachting ; daling (van de markt). ablitwetvett,
(hoot of metaal), uitsnijden. abit§stiirett,
af-, wegzweren. ab'fittuarmen, fcbw.
ft. (1.)
(b.) losrijgen; afbinden; afmeten, aflijnen
(b.) = ophouden to zwermen; a., (i.) weg(met de slaglijn). *IblOttiirtitta, w. —, —en =
zwermen. 46'1*m-dm fcbw. (b.) = van 't
('t) losrijgen enz.,vgl. a b drt fir en. able§mtrrett,
zwoord ontdoen; (hoot) kantig maken, de wanid)w. (b.) = afbedelen; a., (i.) = wegsnorren.
ab101ifett, RIR. (b.) afscheppen; bas Wett kanten afzagen. abItttutivien, fd)w. (b.) —
zwart maken; zwart afgeven. ablittuatlen,
(von ber Orftbe), ben 9iabm (bie Sabne) a. —
fcbtu. (b.) = af-, uitpraten, af-, uitbabbelen;
't beste er afnemen, 't vet van den ketel scheppen. Itb'frtwft, m., Itb'fitefigetb, 1. belasting (tem. iets) afpraten, -troggelen. ablebwefeitt,
op 't landverhuizen. ab'frOofjpffic4tia = ver- idm. (b.) = ontzwavelen. ttb1c§Weif, m. = afdwaling, uitweiding. ablOttnifett, fd)w. (b.) —
plicht tot 't betalen van 't 91bicbof3gelb. ab.
fOritilen, id)w. (1).) schuin bijwerken; af- (de wasch) uitspoelen; (een plank) uitronden;
schuimen, afkanten; glooiend maken. fib'. (de kokons) ontgommen; a., (1.) = uitweiden,
afdwalen. Wilicftivelfuttg, ro. = uitspoeling enz.
14rtiattna, w. —, —en = schuine kant, afvgl. abicbtoelfen. abitttueututett, fcbtv. (b.) =
kanting; glooiing. ablc4ratttnten, idyw. (b.) —
schrammen, afschaven; a., (1.) = zich uit de af- uitspoelen; (een paard) in 't wed brengen;
voeten maken, 'm smeren, opkrassen, (ook (ho4t) vlotten. Itb'fittueututung, w. = = ('t)
vlotten; reiniging. ablcipuenben, fdpv. (b.) =
fig.) 't hoekje omgaan. [ablebviittfett,
(een stuk grond) afbranden. abitOwentett, i d)tv
(b.) = afperken]. abl4raubett, fcbw. (b.) —
= afwasschen, -spoelen; (eine Oritcfe) zwen--(b.)
al-, losschroeven. abIttreden, Id)w. (b.) =
afschrikken, ontmoedigen; (eitten Wifcb) met ken ; a., (1.) =(af)zwenken. Itiefebtoettfung, w
= zwenking. ablcbtoituntett, ft. (1.) = af-, wegazijn besprenkelen (WO 't bakken); (gliibenbes
ellen) afkoelen; a . .bes Oetiptel = afschrikkend zwemmen ; af-, wegdrijven. abitfOinbeln,idm.
afzwendelen, -zetten. abldpoinben, ft.
(b.)
voorbeeld. ttblebveatttta, w. —, —en = af(1.) = ver-, wegkwijnen, uitteren; krimpen.
schrikking, intimidatie. libictvedulta#101tent,
stof);
able§Winaen, ft. (b.) = afschudden
intimidatie-, afschrikkingssysteem. nb'.
van
(hennep) zwingelen; fit§ yam $ferb a.
14reibegebiito, w. = schrijiloon. abiltreibett,
't paard springen. (b.) = (de
It. (b.) = af-, uit-, overschrijven, kopiOeren;
houden) in de zweetkist, zweetkuil doen; (keuk.)
afboeken; (einen 93oftett) uitdoen, afschrijven;
sauteeren. ablr§tvOren, ft. (b.) = (zijn geloof) af(lid) bie Winger) afschrijven; (non einem) af-,
zweren; amen Ziebrtabl a. zweren dat men
overschrijven. Itb'fitveiben, 1., ?tbidyrcibtotg,
onschuldig is aan diefstal, loochenen; (ben
w. ('t) afschrijven, afschrijving; overTruitt) afzw.; (bem Teufel, bem Witriten) afzw.;
schrijven. ?Iblikreiber, m. = af-, overschrijver.
afschrijverij. ab'Aveiett, bem Teufel eat Mein (ein Zbr) a. = er maar op
ItbIttveiberei', w.
los zweren, vloeken; [(een eed) zweren, doen];
It. (b.) = af-, uitschreeuwen, af-, tiitroepen;
zich heesch, kapot iiirfe0tvaruttfl, w. —, —en = afzwering, loofic0 ben .aIs, bie_Skeble a.
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chening. etb'frbtuung, tn. = afzwaai, afsprong.
ablegetn, idpr. (b.) = af-, stukzeilen; a., (1.) =
af-, weg-, uitzeilen, onder zeil gaan. Wtb'fege.
Yung, w. —, —en — ('t) afzeilen, vertrek.
ablebbar = afzienbaar; begrijpelijk.
I. abjeben, ft. (b.) = af-, neerzien; afkijken;
begrijpen, (be)vatten, inzien; von etw. a. = jets
niet in aanmerking nemen, van iets afz.;biervott
abgefebett = afgezien hiervan, dat daargelaten;
bas ettbe ift gar nicbt ab3ufeben = 't eind is (er)
niet (van) te overzien, 't is een onbegonnen
werk; (id) fann ben gluten biefer 9frbeit nicbt)
inz.; einem dm. a. = iets van iem. afk., afz.;
einem etw. an (von) ben 9fugett a. = iets in iems.
oogen lezen; man bat es auf micb abgefeben = op
mij gemunt; (bie Oelegettbeit) waarnemen.
II. ttbleOett, 1. = ('t) afzien; bedoeling, plan,
oogmerk: ('t) afkijken; korrel (op den geweeroop); (aan instrumenten) vizier, kijkspleet; kijkbordje; obne 91. = onafzienbaar; worauf gebt
3fg 91. ?= wat is uw bedoeling? waarop doelt U?
fein 91. auf (91ff.) baben = lets op 't oog hebben.
Itbleibe, w. — = floret-, vloszijde. ableifen,
fcbw. (b.) = (af)zeepen. Itbleifung, to. —, —en
= ('t) (aDzeepen. ableigent, fd)w. (b .) -- (een
mijnput) loodrecht uithollen; (een schacht) peilen ; (met.) uitzijgen. ftbleigevic§nur, w. = food
lijn, koord. ableitott, Km. (b.) = af-, doorzijgen, filtreeren. Itbleibung, tv. —, —en = af-,
doorzijging, filtratie. ableiten, fcbw. (b.) = aan
een touw neerlaten; wie Dom OaIgen abgefeitt ----als van de gaig gedropen.
I. ablein, unr. (f.) = af, weg zijn. II. ttblein,
1. = afzijn, -wezigheid.
[ableit, zie a b 1 eit 9]. ?tbleite, w. = achterzijde,
-gevel; keerzijde (van munt); zijbeuk (v. een
kerk). [ableiten = zijdens]. ableitig = afgelegen, -gezonderd; ein ittbleitiger = een buitenstaander,, outsider.
I. ableitd, Mu. = ter zijde, achteraf; (sport)
a. fteben = buiten spel, offside staan;II. ab'•
leitd, glriip. (mit Oen.) = ter zijde (van); a.
von --- (ook) buiten, ver van.
ablenben, um. (b.) ----- (af-, ver)zenden; afvaardigen. Ittelettber, m. —s, — = afzender; etb'i
lenberin, to. —, —nen = afzendster. liblett•
bung, w. = (af)zending. liblenbungOort, tn. =
plaats van afzending. ablettgen, jcbtv. (b.) = afzengen, -schroeien. ablenten, icbtv. (b.) =
(loten) afleggen, -zetten; (een mijnschacht) uitdiepen; 1'4 a. = hellen. ftblenter, m. —5, —
= loot, aflegger.
Went' = absent. Itblentation', tv. —, —en =
absentatie. ittblen'tentitte, w. = absentielijst.
ablentie'ven lick fcbtv. (b.) = zich absenteeren.
gIblentWantO, tn. = absentisme. ?Mem', tv. —,
—en = absentie, schoolverzuim.
abletibav = afzetbaar; verkoopbaar ; leicbt a.
(ook) gewild. Itbletbarteit, W. — = afzetbaarheid. abletien, fd)w. (b.) = af-, weg-, ne(d)erzetten; (van 't paard) afwerpen; (einen) ontslaan,
(vorsten) afzetten; (som van 't budget) schrappen;
[(munten) minderwaardig maken]; (kleedingstuk) afleggen; (waren) verkoopen, omzetten,
van de hand does; (in vloeistof) bezinken, neerslaan; (een vel druks) geheel zetten; (een kalf)
spenen; een nieuwen regel beginnen, een alinea
maken; pauzeeren; (van mijngangen) zich vertakken, uit de richting gaan; [(van kleuren) afsteken]; (obne bie Weber) ab3ufeten = neer te
leggen; obne ab3ufeten = zonder ophouden, in
een adem, in een teug; vont 2anb a. = van wal
steken; leicbt ab3ufetettbe Waren = gewilde
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waren; es wirb etw. ecbiines a. = dat zal wat
moois worden, geven; es lett acblage ab = er
vallen slagen, klappen; fict a. = zich afzetten,
bezinken, neerslaan; (fist) von einem) ver af
zetten. sb'- feiging, m. —s, —e = gespeend
Bier, speenkalf enz. Itbletluttg, w. —, —en =
('t) afzetten, afzetting; ('t) zetten; ('t) spenen;
pauze, afbreking; einftweilige 91. = schorsing.
ablittetn, fd)w. (b.) = (met den sikkel) afmaaien.
MOW, w. —, —en = bedoeling, doel, plan,
oogmerk; in her 91. = met 't doel, met de bedoeling; mit 91. = met opzet; auf etnen ob. etw.
91.. en Oben = met iem. of iets wat voor hebben; (er bat) 9I.. en = (ook) huwelijksplannen;
[in 11. auf mid) = wat mij betreft]. abliCtitt u.
abfittetit4 = opzettelijk, met bedoeling, met
opzet, expres; a.. er gilorb = moord (met voorbedachten rade). libliebtlii0feit, w. —, —en —
opzet, bedoeling. abitt§t(d)to4 = zonder opzet, zonder bedoeling, onopzettelijk. ablICO.
bolt = opzettelijk, verstrekkend. ablieben,
fcbtv. (b.) = (af)zeven, -ziften. ablieben, fd)w.
U. ft. (b.) = af-, uitkoken, ontschalen, -gommen.
ablingett, ft. (b.) = af-, ten einde =gen. ab'■
linten, ft. (f.) = wegzinken; (b.) = abteuf en.
ablintern, 1d)tr. (b.) = af-, neersijpelen.
Itülintfr, en. —(e)s, —e = absint.
ablitptt, rt. (b.) = af-, stukzitten; uitzitten ;
(eine Scbulb, eine strafe) afzitten; a,, (f.) = afzitten, afstijgen (van 't paard); (von einem) afzitten.
ablotien, icipti. (1.) = er van door gaan, opkrassett; (tout.) afdruipen. abjetben, icbtr. (b.) —
at-, uitbetalen (en afdanken).
ablaut' = absoluut, volstrekt. ftbloIntioni, 1iv.
—, —en — (krk.) absolutie; (r.) vrijspraak.
ftbfoluttWitutd, m. — = absolutisme, onbeperkte heerschappij. Itblotutift', m. —en, —en
= absolutist. abletutiltitt = absolutistisch.
Itbioluto'riunt, 1. —s, ..rien = vrijspraak;
ddcharge; (ook) eindexamen. abfotbie'ven, fcbtr.
(b.) = vrijspreken, kwijtschelden; (cen school
e. d.) af-, doorloopen.
ablonberbar = aizonderbaar, scheidbaar. ab.
fou'berlitt = [bizonder, eigen; afgezonderdj;
eigenaardig, zonderling, vreemd, grillig; [vooral, bovenal]. ?thion'bertittreit, to. —, —en =
zonderlingheid. ablOnbern, idm. (b.) = afzonderen, -scheiden; abgefonberte 93egriffe = abstrakte begrippen; WI) a. = zich afzonderen,
zich afscheiden. ablonbevnb = afscheidend.
ftbilottb mug , to. = afzondering; (af)scheiding;
abstraktie. ?Th'ionberungdgetiit, 1. — afscheidings-, afscheidend vat. ttblonbevung&tlevntOi
gen, 1. = abstraheervermogen.
ablottnig = van de zon afgekeerd.
ablorbie'ven, idyl). (b.) = absorbeeren: op-, in.zuigen, op-, inslorpen; in zich opnemen. Itb.
forotion', tr. —, —en = absorptie. ?Iblort).
tionWftiOigteit, =fret, W. = absorptiever
mogen.
ablpatten, Pim u. ft. (b.) = afsplijten; a., (1.) ---splijten. ablpütten, TAM = spenen. ablOam
nen, fcbtv. (b.) --- (een veer e. d.) ontspannen;
(stoom) afsluiten; (de paarlen of den wagen) af-,
uitspannen; [(klanten e. d.) afhandig maken];
(met den span) meten; abgefpannt = vermoeid, verslapt, uitgeput, af ; (van de bears e. d.)
flauw, slap. ?Wipannung, tv. ..... ('t) ontspannen ; verslapping, uitputting; ('t) uit-, afspannen. ablbarett, fcbw. (b.) = ontzeggen ; etw.
einem gilunb a. ob. rid) elms. nom (am) 911unb
a. = jets uit zijn mond sparen,
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abloeifett, ftw. (b.) = spijzigen; gedaan eten;
einen (mit Ieeren %Borten) afschepen.
ab fp a n e n. ablpenttia = (einem
ablpenen
bte Stunben) a. macben afhalen; a. werben —
ontrouw worden. ablOerren, fcbw. (b.) = af-'
sluiten, versperren, blokkeeren; (een beweging)
Licht) onderscheppen.
stoppen, stilzetten;
ttblperripAn, In. = afsluitkraan.
flappe, w., r. bentit, 1. = afsluitklep, -ventiel
(afsluiter). fth'10erritiftent, 1. = blokstelsel.
blperrung, w. = afsluiting enz., vgi. ab fp e r.
ten; afzondering ; stuwdam.
ab'lpiegetn, fd)w. (I) ) = afspiegelen; paneelen.
tiblpieaelung, w. = afspiegeling, weerkaatsing. abligeten, [div. (b.) = af- uit-, ten einde
spelen; afwinnen; filly a. = zich afspelen. ab'.
101ntten, ft. (1.) = afspinnen; (een vertelling)
uitspinnen; fitt a. = zich ontspinnen. ab'fintlets,
fcbw. (b.) = afpunten, -stompen; aanpunten,
spitsen.
afVfOlittern, fdp. (b. u. f.) = (doen) afsplinteren.
Wb'itirac0e, w. (zelden) = nrebe. ablOver§en,
ft. (b.) = [afspreken, overeenkomen]; ontzeggen,
betwisten; bespreken; een oordeel uitspreken;
wer wirb ibm Taut a.? = wie zal ontkennen,
dat hij moed bezit? einem bas 2eben a. = iem.
ter dood veroordeelen; (bie Sr3te baben) ibm
bas Sieben abgefprocben = hem opgegeven;
(einem alle toffnung) ontnemen; fiber alles
a. = over alles een (meesterachtig) oordeel nitspreken. ablOverbenb = abfprecberifcb. lib'.
Ipretber, m = betwister, vitter, pedant. ?lb's
lOveMerer, w. —, —en = betweterij, vitzucht,
vitterij. abilyree0erifr# = meesterachtig, betweterig, beslist. ablpreiptt, fcbw. (b.) =
schoren, stutten, (onder)schragen. ablOrettgett,
fdpv. (b.) = doen, laten (af)springen; (troepen)
verstrooien; a., (f.) wegrennen. ablOvinacts,
ft. (f.) = af-. los-, terugspringen, afbreken; (non
einem (fiegenitanb) plotseling afstappen; (gegen
etw.) afsteken; fic0 a. zich af-, moe(de)
springen ablOvilpft, fd)w. (b.) = af-, wegspuiten ; wegspatten; (een muur) berapen; a., (f.) —
m.
af-, terugspatten.
spruit, afstammeling. abloreflett, febw. (f.) —
afstammen. m. = (ziDsprong; plotselinge verandering (van meening e. d.); [afdwaling]; tegenstelling, kontrast. etblOrattgOtoin.
/el, m. = hoek van uitval of terugkaatsing.
abiOntien, fdp. (b.) = afhaspelen, -winden.
ablpfiten, fcbw. (b.) afwasschen, af-, wegspoelen. tiO'fintler, m. = afhaspelaar, -winder. lib'.
1piititbt, 1. —s = spoelwater. etbilOiitung, w.
—, —en = afspoeling; ('t) weg-, afspoelen (van
de oevers bijv.). fcbw. (b.) = ('t wild)
n asporen.
ItbItautut, m. = afstamming, nakomelingschap
abTantittett, fdyn. (f.) (af)stammen, afkomstig zijn; afgeleid zijn. libitatntnung, w. —,
—en = afstamming, af-, herkomst; afleiding.
abltantOfen, fcf)w. (b.) = (af)stampen. lib'.
*tub, m. = afstand, tusschenruimte; onderscheid, tegenstelling, kontrast; non etw.
net)men = van lets afzien, afstand van lets doen.
m. = doode boom. ab'fttinbig =
oud, bedorven, afstervend. Iftbitattb4getb, 1. —
afkoopsom. tibitanb4winfet, m. afstandshoek. ablta0eln, fobw. (b.) = afstapelen, wegrulmen; a., (f.) van stapel loopen; er van
doorgaan. abltattett. fcbro. (b.) = (een bezoek)
afleggen, maken, brengen; [(dank) betuigen;
einem feinen Olildwunid) a. = iem. gelukwenTAN OELDEREN, Duitsch Woordenboek, T.
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schen; (eine Scbulb) afdoen; Zericbt a. = verslag doen]. ftbitattung, w. —, —en = ('t) afleggen, ('t) brengen, ('t) doen. ab'ftflubett, fcbro.
(1.)
(af)stoffen, stof afnemen. ftbitauber,
—5, — stoffer. abittiulmn, fcbw.
= geeselen.
?tbiter#eilen, 1. = afsteekijzer (van tuiniers);
steekspade (van mijnwerkers); schaaf-, schrapmes. abilesten, ft. (1.) = afsteken; (91afen) steken; (ein ad)wein) kelen, slachten; (ben 213ein,
einen Ieid)) aftappen; (bas %Wier) een anderen
loop doen nemen, afleiden; (eine Slade) (af)troeven; einem (ben, 993inb) a. = iem. de loef afst.,
vgl. tun; (Shifter) naprikken; (eine 3eic1)nung)
graveeren, steken; a. gegen, non = afst. tegen;
a., (1.) afsteken (van land bijv.) libiftettev,
nt. = uitstapje ; zijsprong (fig.) Itb'itotnteifiel,
m.= steekbeitel. TWitedelf en, 1. =richtstaaf(om
de rooilijn af to zetten). abifteden, fdp:). (1.) =
losspeldem, -steken; (met paaltjes) afzetten,
af-, uitbakenen. /tbitetfteitte, w. afzetdraad.
etbItedlinte, w. = richtlijn. Ittefteelpfafil,
.0fiett, .ftab, tn. = bakenstok, afsteek-, piketpaal. ?tb'jtedung, w. —, —en = jalonneering,
afbakening enz. afilte0(e)n, unr. (1.) = [afstaan, overlaten]; (eine Stunbe) staan; fill) bie
Oeine a. = doodmoe worden van 't staalt; a.,
(1.) -- (van lets) af staan; afzien van, later.
varen (non einem lRed)t, Zorbaben a.); onfrisch
worden, bederven, verschalen; verweeren; abg eftanb en = (bier, wijn e. d.) verschaald, bedorven ; (viseh e. d.) bedorven; (ideedn enz.) oud,
uit den tijd. ab'fteOlett, ft. (b.) = af-, ontstelen;
er ftieblt bem lichen Oott bie 3eit ab = hij verknoeit zijn tijd met nietsdoen.
ab'fteifen, fd)w. (b.) = stllven, doorhalen; steunen, stutten, schoren. w. —It
%biteigequartier. ablteigen, ft. (f.) = afstijgen, -klimmen, neerdalen; afstappen; (bij
iem.) afstappen, zijn intrek nemen; a . be 2inie
= afdalende bin. 1iblteigeanattier, 1. = tijdelijk verblijf, optrekje, pied-h-terre.tibltelaung
tr. = ('t) neerdalen, afstijgen; sluipgang; gerabe
2Ittf
g.
fchw. (h.) =, neer- weg-, afzetten, verwijderen (van lets); (telefoon) afbellen; (eine
TRafcbine) stil zetten, stoppen; (bas Signal) sluiten; (irgenb etw.) buiten working stellen,
koppelen, uitschakelen; (ben bal)n) dichtdraaien ; (de leiding) afsluiten; (9lif3bretudr) afschaffen, een einde maken aan; Meftwerben grieven) wegnemen; a. auf = instellen teen onderzoek
/th'iteltung, w. = afschaffing enz.
vgl. abftellen. ab'ftemtnett, fcbw. (l.) afbeitelen, -steken. abltemOelit, fcbw. (b.) =
afstempelen. etbItempetung, w. —, —en =
(af)stempeling.
tibitention', ro. — = onthouding, afstand.
stikken, doornaaien.
ablte0Ren, fcbw. (b.)
ab ifterben, ft. (1.) = afsterven . overlijden;
[uitsterven] ; wegkwijnen.
Ithitergen'tia, $1. = afdrijvende middelen.
abitergie'ven, fcbw. (l.) = afdrijven.
ablteuern, fd)w. (b.) = afsturen; a. (1.) ----afvaren.
libltici), in. ('t) naprikken, ('t) nageprikte;
('t) aftappen ; uitloop (van gesmolten metaal);
tegenstelling, kontrast ; einen grellen 'IL non,
gegen etw. mad)en, bilben een scherp kontrast
met lets maken. ablUden, fcfm. (1.) na-,
afborduren. Widen, In. = ('t) neerdalen,
('t) afklimmen, afklim; helling. abitimmett,
stemrnen (instrument en bij verPPD. (b.)

abitimmig.
kiezing enz.); [tegenspreken]. abititttutig
ontstemd, valsch; non anent a. feitt
't niet
met iem. eens zijn. flbitimmung, tv.
stembrtngen = in stemming
ming; etw. Sur
brengen;vgLnamentItcb,itreitenAbititn.
stemtoestel. Tth'itittt=
utung0atitutrat, m.
wijze van stemmen.
utung6umbu6, m.
abrtittent = onthoudzaam, matig, abstinent.
iftbftinent, m. —en, —en = onthouder, afgeheelschaffer. tiblitten'tettbuttb, m.
onthoudersbond. ftbitinetts', — = onthouding. libtrittenVier, m. —s, — = geheelonthouder, afschaffer. ftbitinenalag, m. =
vastendag. abitinie'ven TIC idpn. (b.) = zich
onthouden.
abltabern, Rim. (b.) = afstoffen. ablto(Oent,
itu). (b.) = (met den tandestoker) afstooten,
-peuteren. abitodett, icbtv. (l.) = een nieuwen
bijekorf vullen. abiftotitmln, id)tv. (b.) af-,
ontstoppelen ; nalezing houden. abltOpett,
fcfpn. (b.) = stopzetten; (schip) stoppen; (fig.)
uitstappen, 't hoekje omgaan.
1. etsnaald; schraapmes. abiteflett, it. (1.) =
afstooten, -duwen; -slaan, -kanten; terugstooten, stuiten; verkoopen, van de hand doen;
(huiden) afschaven; (eine Stunbe) uitsparen;
o rtt.
a., (f.) = afstooten, afvaren; vgl.
abitotenb stootend, stuitend. tWitoilitttg,
w. —, —en = afslaan, afstooting enz., vgl.
abito'r3en.
afstraffen.
ab'rtrafen, fcbtv. (1.)
— —en = afstraffing.
ttbitrafung,
abftvaOle'ven, id)tv. (1.) = abstraheeren; a.
von = afzien van, buiten beschouwing laten.
fibltra01, m. = weerkaatste straal, afschijn.
abiltrablett, id)tv. (1.) = afstralen , weerkaatsen.
weerkaatsing.
tlbltvablung, tn.
ateltviibuen, idpn. (b.) = afhaspelen.
abftvatt = abstrakt. tlbrtraftion', m. —. —en
= abstraktie. Wbftvattiond'Vermbgen, 1. =
abstraheervermogen. %bit-velum, 1. —(s), ..ta
= abstraktum, abstrakt substantief.
afwoelen; -fietsen,
ab'ftrampeln, fobtv. (1.)
-trappen; itcb a. = zich uitsloven; zich aftrappen. deftviingett, icfm. (b.)
(een paard)
aftuigen. abitva0aiie'ven, id)tv. (b.) = verslijten ;
a. = zich afsloven. tibltrebervaft,
tv.
middelpuntvliedende kracht. ab'ftveben,
fcbtv. (b.) (nom 9Nittelpunft)
('t middelpunt)
vlieden.
m. = I. im at. = bij afslag;
2. = 91bitreicbb 0'3. abltreiMen, it. (1).) = af-,
wegstrijken; uitstrijken, wegnemen, (bier e. d.)
afschuimen; (vellen) afschrappen; (bas l erb)
afjagen; (einen) afranselen, geeselen. Ttie=
ftreidjer, m. —s, — = afstrijker, (aOstrijkhout.
= polijst-, zoetvijl.
etb'ftretttfeile,
ftveittOoli, 1. = (anstrijkhout, afstrijker.
ablveifett, idpv. (b.) = (af)stroopen,
(bie battbicbube) uittrekken; (ben P1an3) wegnemen; er bat ben alien Sitttber abgeitrelft =
afgelegd, uitgedaan; a., (i.) = afspringen; bit
Ruget itreifte nom Slitopfe ab = sprong (schampte) op den knoop af; nom Sege a. = afdwalen.
Ub'ftvelfung, tn. —,, —en = ('t) afdoen, -trekken, -stroopen, abliveiten it. (b.)
betwisten,
ontstrijden; loochenen. Taltvit, m. = neerhaal; ('t) afgestrekene; aftrek, korting; loodschuim ; (gwst.
atbrtreit). abitvidett fttv.
(b.) afbreien. ab'ftrieneItt, id)tv. 6.) =
roskammen. ateftvOnten, !dm. (f.) = af-, neerstroomen ; zich verspreiden.
abitrita' duister, moeilijk to verstaan, verward.
Wititire(Ont id)w. (u.) = af-, verbrokkelen.
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2Ibtragung.

= trapsgewijs bouwen, uiteibltufen, VW).
houwen enz.; rangschikken; schakeeren, nuanceeren. m. —, —en = rangschikking, op-, afklimming; progressie; schakeering,
nuance. abitilltiett, !dm. (1i .) ------ (den hoed) neerslaan. abituntOfen, ittv. (b.) = afstompen (eig.
en fig.); korten, kortstaarten; knotten; (de
hoek,en) verzachten; (zuren) neutralizeeren; fie°
a. = af-, verstompen ongevoelig worden.
libitunteutta, —, —en af-, verstomping.
dofheid. etteituv3, m. = val, ('t) neerstorten;
steilte. abitiiv&en, icbtv. (b.) neerwerpen,
-storten ; a., (I.) = neervallen, -storten; Steil
afhellen. abiftuten, fcbm. (b.) = (bowmen) toppen, knotten; (staart, ooren) korten.
id)tv. (f).) = stutten, schoren.
abluthen, id)w. (1).) = af-, weg-, doorzoeken;
(bas Zerrain) a. Jarrett
laten afzoeken.
Ittb, m. —(e)s, —e
afkooksel, aftreksel.
ablitbnen, icbtv (b.) = afboeten. ablutneen:
id)tv. (b.)
droogleggen; draineeren.
abluvb' = bespottelijk, ongerijmd, absurd.
ftblurbitite, m. —, —en = absurditeit.
icbtv. (b.) = (af-, ver)zoeten, zoet
maken.
abliebievete, icbtv. (1.) abscedeeren: afscheiden, etteren. flbfaeff, m. lies, ..lie = abces.
%MOW, m. . . lies, ..rje = stuk, segment. fibs
tv.
—n = abscisse: horizontale
kotirdinaat.

m. —es, tote = abt.
Wk. = %btettung.
ab'tilf fcb133. (1.) = betimmeren, lambrizeeren.
ablate/It, id)tv. (1.) = af-, onttakelen. elblate.
lung, —, —en = aftakeling. etblatti, m. —
slot-, eindbal, -dans. ablamett, id)w. (1).) —
af-, uit-, wegdansen. ab'tauen,
(b. u. I.)
(ont-, weg)dooien. ablattmeitt, icbm. (i.) =
heenwaggelen.
m. —, —en = abdij.
Wb'teil, I. = coupe. ablellen, icinv. (b.) —
af-, indeelen, scheiden; (in Orabe) verdeelen.
ftbleilfettftev, 1. = couperaam.
abteilitt) = abdij
tv.
coupedeur. 21bleiluttg, m. —
in-, afdeeling, (af)scheiding; klasse; rubriek; vak
(van een vloer bijv.). ItbleiluttgOrOef,
gbovitebev, m. = afdeelingschef.
seitten, I. afdeelteeken, dwarsstreepje.
ableufen, abliefett, 1cInv (I0.) = (een mijnschacht e. d.) uitdiepen, boren.
tn. —, —nett = abdis.
= ahtelijk.
schakeeren, nuanceeren,
ablOtten, Rim. (b.)
tinten.
tv —, —en = schakeering,
nuanceering. ablovfen, idm. (b.) vervenen.
ftblovfung, —, —en = vervening. ablatett,
fttv. (b.) = doen afsterven, dooden; kastijden.
Ilblatung, m. — = dooding, kastijding.
[elblyab, m. detachement]. ab'traben, id)tn.
(I.)= wegdraven. etblvag, m. —(e)s, Mirage=
afgraving ; [overschot, rest (v. d. tafel); afdoening, vergoeding, belasting; nadeel, afbreuk;
tun = benadeelen, afbreuk doen]. ablvagen,
ft. (b.) = af-, wegdraven; afruimen: (een muter
e. d.) verlagen, sloopen; (een brag, gebouw) af-,
wegbreken, sloopen; (een heuvel) afgraven; (geld)
afdragen; (sehuld) afdoen, -loosen, hetalen; (een
kleedingstuk) afdragen, -slijten; (fd).v3.) opbrengen, -leveren; Ott a. = afslijten. [ab'tritg=
schadelijk, nadeelig; (id)m3.) voordeelidj
afgraving enz. vgl.
lig]. Ublvagung, m. —
abtragen.

Qibtraufe.
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Ittaraufe, w. = (water)spuwer. ablvaufeln,
icbw. (b.) = afdruppelen, -droppelen.
ftblreibearbeit, tv. = (met.) affineerwerk;
(mijnw.) beplanking. ftbitreibeberb,
--drijfhaard . ftblreibetnittet, afdrijvend
middel. ablvelben, ft (b.) = af-, wegdrijven, afvoeren; wegjagen; uitdrijven; (einen Walb)
vellen, exploiteeren; met drijvers afkloppen;
(met.) afdrijven, affineeren, cupelleeren; (bas
Oefteitt) losslaan; (paarden) afbeulen; a. (1.) =
afdrijven, van de koers raken. ab'treibenb
af-, uitdrijvend, afvoerend. ftblreiber, m. =
(met.) affineerder, frisscher, afdrijver. ftblrei.
bung, w. —, —en = terug-, afdrijving enz. vgl.
abtreiben,
ablvennbar, ablvenntiM = (af)scheidbaar. ab'.
trennen, fd)w. (b.) =(af)scheiden; los-, aftornen.
(af)scheiding, verdeeling;
Itblvennung, w.
('t) aftornen. ablrebben, fd)w. (b.)
trapsgewijs metselen. ablvetbar = vervreemdbaar,
overdraagbaar. ablveten, ft. (l.) aftreden,
-trappen; (ben ed)ttee Don ben giii3ett) (af)trappen; (bie Gcbule) afloopen; (einen deg) afstappen ; (Zon) treden; (einem etw.) afstaan, overgeven, -doen, -laten; a,, (f.) = aftreden, heengaan; (Dom Zcbaupiat) verdwijnen; ber
bas Minifterium ift abgetretett = de koning heeft
afstand gedaan, 't ministerie is afgetreden; Dom
Olauben, Dom red)ten deg a. = 't geloof, den
rechten weg verlaten; a!. = (mil.) ingerukt!
[we a. = ergens afstappen]; fist bie Wiii3e a. =
zijn voeten af- (= schoon) trappen, vegen.
ftblreter, tn. = cessionaris. ftblvetung, ID. —,
—en= afstand, overdracht, cessie. ftblvetungb.
urtunbe, tv. = akte van afstand.
ablviefen, ft. u. fcbw. (1.)=afdruipen,-druppelen.
Ittetrift, = afdrijving (v. een whip); wei(de)recht. ablvinten, ft. (1.) = afdrinken.
Van, fcbtv. (f.) = af-, wegtrippelen.
m.
[('t) aftreden, heengaan; afstand; trede,
trap]; beste-kamer, closet, privaat; [(door een
gejaagd wild) neergetrapte struiken]. Met-vitt.
feger, m. nachtwerker, privaatruimer. lib'.
tvittgrube, tv. = beer-, privaatput. etb'trit0.
vaunter = Wbtrittfeger.
(af)drogen, afvegen; a.,
atetrottnen, fd)w. (1).)
(1.) = droog worden, drogen; verdorren en afvallen. ab'trollen, fcbro. (f.) weggaan, afzakken, afdruipen. ablronunetn, fcbw. (b.) =
aftrommelen; (einett l3ienenftocr) a. = (de bijen)
wegslaan, -trommelen; den terug-, den aftocht
slaan. ftblvabfbant,
= druipbank.
trobfbrett, 1. = druipplank. ablrobfen, ab'.
trabfeln, fcbw. (f.) = afdruipen, afdruppelen.
ftblrOftrog, m. = druipbak. ablrOften, fd)w.
(1.) = troosten; afschepen. ablrollen, fd)w. (1.)
afdreigen, -persen.
ab itruntuten, fd)w. (b.) = verbinden (met een
steekbalk); vernieuwen (OaHen). ablvtonbf en,
fcbw. (1.) = aftroeven, -snauwen; ook ab=
trumm en. ablviinnig (Don) = afvallig (van),
ontrouw (aan). ftb itriinnigteit, tv. — = afval(ligheid), ontrouw.
abluntuteln, fd)ro. (b.) = (een paard), afrijden;
ro a. = zich afsloven. ab'tun, unr. (b.) = af-,
wegdoen; eindigen, ten einde brengen, afdoen;
(een dier) afmaken, dooden, (ook fig.: iem.) afmaken ;(een misdadiger)terechtstellen ; (bie banb
Don einem) aftrekken; (bie Cade ift) abgetan
= uit; er ift abgetan hij heeft afgedaan; [11c§
einer (Don einer) Sad)e a. = zich van lets outdoen]. alettimOen, fcbw. (b.) = (af)witten. ab'.
afdrogen (met pluksel e. d.),
tupf en, fcbw. (1.)

%bong.

afbetten. abluliten, ftw. (b.)= afteekenen met
Oost-Indische inkt.
'butte', ro. — = abulie: willoosheid.
overvloed.
etbunban5', w. —
ab'urteiten, fd)tv, (b.) = (bii vonnis) ontzeggen;
voorbarig oordeelen; (user) einen a. = 't eindoordeel over iem. uitspreken; (fiber alley) een
oordeel uitspreken.
abulib'(e) = abusief, als misbruik.
— = misbruik.
ttbuluO, m.
ab'berbienen, fd)to. (b.) = (lets) verdienen aan of
van (iem.). ab'bertangen, fd)w. (1.) = begeeren
van. ab'bieren, fd)w. (1.) = haaksch bewerken,
kantrechten; (een touw) vieren. ftb'bierung, w.
—, —en = haaksche bewerking; et) vieren.
ab'billeven, VP). (b.) = (met 't oog) meten,
nivelleeren; (met palen), afzetten.
ablvaMen 14, fd)D3. (1.) = zich met waken aftobben. abluitgen, ft. (1).) = (af)wegen; waterpassen ; overwegen; (f eine 2)3orte, emits gegen bas
anbere) afwegen. ftblotiger, m. —s, waterpasser, nivelleur. etblvitgung, w. —, —en =
('t) (af)wegen, nivelleering, waterpassing. ab'.
tbatten, fcbw. (1).) = (af)walken, vollen; afranselen. ablvalaen, fcbw. (b.) = afwalsen; rollen,
pletten, walsen. ablutil5en, fcbw. af-, wegrollen, af-, wegwentelen; pletten, walsen; (eine
Scbulb Don fid)) afschuiven, (auf einett anbern)
afwentelen; (iebett /3erbacbt Don [id)) werpen;
(alley Don [id)) afschuiven. ?thluiilautta, w. —,
—en = devolutie (r.: 't toevallen aan een
ander). ablvantlen, fd)ro. (b.) afranselen. ab'.
tbanbelbar = vervoegbaar, buigbaar. ablbanr
beln, fcbtv. (1.) = vervoegen, kver)buigen;
[boeten]. fibluanb(e)lung, w. —, —en = vervoeging, (ver)buiging. ablvanbern, fdyw. (b.) =
been-, wegtrekken, heengaan, zich verplaatsen.
ablbanten, fcbw. (f.) = /teen-, wegwankelen.
abluartnen, fd)w. (b.) = droogstoken. ablbar.
ten, fcbw. (b.) = (af)wachten; [verzorgen, oppassen ; (fein flmt) (goed) waarnemen]; eine
a. . be bait u n g (Stellung), lPolitit =een afw .. de
houding, politiek; [id) a .. b Derbalten = een
afw . de houding aannemen; er[t a. bann Zee
trinten = heb maar geduld, we zullen maar afwachten. ablbtirt6 = afwaarts, naar beneden;
[weg]; a. fabren bergaf rijden, stroomaf varen ;
es gei)t a. mit ibm = 't gaat met hem bergaf, hij
is aan 't aftellen, aftakelen (wat zijn leeftijd,
zijn gezondheid betreft), hij gaat achteruit (met
zijn zaken); a. bes Wuffes = de rivier af. ftb'.
ibartbbetbegung, tv. = afwaartsche beweging;
(fig.) daling. [Itblvartung, w. — = afwachting;
zorg, verpleging, waarneming]. ftblualc§bant,
= (aan)rechtbank. ablualOen, ft. (1).) = af-,
schoonwasschen, afspoelen. ftblvalt§ung, 13). —,
—en = afwassching, zuivering. ftbluaffer, 1.
—5, 91broEtifer = goot-, riool-, spoel-, afvalwater.
ablvittiern, fcbtv. (b.) = af-, ontwateren, draineeren ; in 't water zetten (haring e. d.); helling,
schot geven (een dak bijv.).
ablveben, [t. u. fcbw. (b.) = afweven. ablvetdj.
fan, fcbw. (b.) afwisselen; aflossen; miteitt=
anber a. = elkaar afwisselen, aflossen; bie
afStimme a. = moduleeren. abluettleittb
wisselend; veranderlijk; wisselend (rijm);
beurtelings. Itblvet41(e)Ittng, —, —en =
(af)wisseling, verandering, verscheidenheid,
variatie; Sur 91. ob. ber 21. wegen = ter afwisseling, voor de verandering. ablbeeb1(e)tung4.
Melte = beurtelings, bij afwisseling, afwisselend.
ablbebetn, fd)tv. (b.) = afwaaieren. 9tblveg,
e fiibren, geraten
m. = verkeerde weg; auf

abwegig.
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= op den verkeerden weg brengen, komen;
afdwalen (eig. en fig.). abluegig = langs een
omweg (te bereiken), [= ab w e g Iamb ab'wegO
afgelegen,
= van den weg af. [ablueglaut
nit den weg]. abloeben, fcbro. (1.) = afwaaien,
doen afvliegen; (mt.) es bat abgewebt = 't
wordt kalmer. tiblueto, = ver-, af-, tegenweer, verdediging, weerstand; afweer-, voorbehoedmiddel. abluelyen, id). (b.) = (lets) afweren, -slaan, verdrijven; ber 93aum weljrt mir
(non mir) bie Gonne ab= beschermt mij tegen
de zon. ftb'Webrung, w. —, —en = Vlb to et) r.
tib'WeOrting0tnittet, I. = afweer-, voorbehoedmiddel.
I. abluei4en, fd)w. (1). u. 1.) afweeken (wratten
bijv.). II. ablueicben, it. (1.) = afwijken (eig. en
fig.); noneinanber a. = versehillen; afdwalen
(van 't onderwerp); (v. d." magneetnaald ook)
deklineeren, (van schip) afdrijven. III. etb'Wei.
djen, 1. (ebb.) = buikloop.
ablueiMenb = afwijzend, verschillend. fib's
Weit§ung, ro. —, —en = afwijking, afdwaling;
deklinatie, vgl. a b ro el d) en II. ablueiben,itte.
afweiden, -grazers. ablueifett, ft. (b.)
(1).)
af-, terugwijzen, afslaan, weigeren; afschepen;
gam full a. = kort en bondig afw.; einen mit
`einen Silage a., jems. %age a. = iem. zijn eisch
ontzeggen. m. —s, — krib (in
rivier e. d.); stoot-, hoeksteen. ttblueilung,
afwijzing, weigering. blueilungbbeliOeib,
m. afwijzende uitspraak. ateweiten, ld)w.
(b.) = (af)witten; wit afgeven.
abluelten, fcbw. (f.) = verwelken, verleppen. ab'
wenbbav =afwendbaar, vermijdelijk. ttbluenb.
—, —en = afwendbaarheid. ab'.
barren,
Wenben, u. id)ro. (I).) = (de oogen, een gevaar) afwenden; (feine banb non einem) aftrekken; (einen non einem Oorbaben) afbrengen;
(bie beraen) vervreemden; fic# von einem a. =
iem. verlaten, zich van iem. afkeeren, -wenden.
abluenbig = afkeerig; einem bie Stunben a.
mad)en = iem. zijn klanten afhalen, aftroonen;
(einen non feinem orbaben) a. maten = afbrengen. Itbluenbung, tu. = afwending; vervreemding; afwering. ablverfen, ft. (b.) af-,
neerwerpen; afgooien ; afbreken ;jongen werpen;
(bas 3ocb) afschudden; (kaartspel) ber3en a.
renonce in harten maken; einen a. = beter of
meet (oogen, kegels) werpen, gooien dan een
ander; bas (5eittift wirft nid)t Diet ab = brengt
niet veel op; (bas Oebiirn = 't gewei) afwerpen;
(114 mit einem a. = fidj .. fib erro erten]. ab'Welenb = afwezig, absent (ook fig.); bie L. en
befommen unred)t = de afwezigen hebben ongelijk. etb'Welentoit, w. — = afwezigheid; 91.
beim ippeli ontbreken op 't appel. ableet=
tern, idjw. (b.): es wetted ab = de storm, 't
slechte weer neemt af; (ben geinb) afslaan;
(bk.) afwaterend maken; abg ew ettert =-tegen wind en weer gehard. abluetien, fcbw.
(b.) = afslijpen.
ablukblett, fcbw. (1.) (af)poetsen; afranselen,
smeer geven. abluittettt, fdp. (b.) = afwikkelen, -winden; (ein (beftbaft) afwikkelen. etb's
Wid(e)tung, w. —en = afwikkeling, regeling. abluiegeln, id)w. (b.) = bevredigen, sussen, kalmeeren. 11b 1Wiegetung, tn. — bevrediging, kalmeering. ab'wiegen, it. (1).) zie ab•
w erg en. abluintmeln, fdm. (1.) = wegsturen,
den bons geven, uitbonjouren; (gwst.) (druiven) lezen. abluimbetn, fcbw. (b.) = den wimpel
afwinden,
af-, wegnemen. abluinben, ft. (b.)
afhaspelen; neerlaten (met de tier). tibluinber,

abaietiett.
m. —5, haspelaar, garenwinder. etbluin=
bung, w. ('t) afwinden, afhaspelen; (1) neerlaten. abluinten, Rim. (1.) einem = iem. een
afwijzend teeken geven, afseinen ; (fig.) afwimpelen. abluipfeln, gni,. (1.) (boomer) toppen.
ableirbeltt, fd)w. (1.) = afroffelen; kwinkeleeren; (vioolsnaren) losmaken. ab'wirten,
(b., af-, nawerken; (een stuk wild) villen. ab'.
Wirticbaften, fd)w. (1.) = (van land) uitgeput
raken; bie Tilonard)ie bat abgewirtftaftet —
heeft afgedaan, heeft haar tijd gehad. abluiltbett,
afvegen, -wisschen, schoonmaken;
fd)ro. (I).)
auI; a. (i.) = wegsnappen.
vgl.
Itbluilchtabben, m., ctuit, = wisscher, wrijf-,
stofdoek. abluittern, fd)w. (b.) = (aDruiken;
ophouden met onweeren; a., 1. verweeren.
abluototett, rd)ro. (b.) = afwonen (eon: van);
(ein baus) uitwonen. etbleolle, w. = sterfwol.
(huiden) ontwollen. II.
I. abluollen, fd)w. (b.)
(er) af willen.
abluotten, um. (l.)
(oud schip) sloopen.
abluradett, fd)w. (1).)
ont-, afwoekeren.
ableudiern, idnu. (b.)
ableiirbigen, id)w. (1.) = minder waard maken.
tiblunvf, m. = ('t) afwerpen; afval, uitschot;
afgeworpen gewei; opbrengst. ab'Wiirtetn,idpu.
(1.) = afdobbelen (nl. afwinnen; meer oogen
gooien). ebluiirgen, fd)w. (b.) = worgen; itcb
a. = gulzig slikken, kokhalzen.
ftbijffiltien, zie 91beffinien.
n1641'914 = uit den afgrond, afgrond.. .
af-, uitbetalen, voldoen.
ate &abten, id) 133 . (1.)
abi atibten,id)w. (ti.) = aftellen, -rekenen; -trekken; ettr. an ben StnOpfen, an ben gingern a. =
lets op of aan de knoopen,de vingers na-,aftellen;
vgl. ginger. elb'iatAuttg, w. —, —en = afbetaling, betaling op afrekening. 21W5iitituna,
=
aftelling, opsomming. etb'beititberb,
w.
aftelversje. ab'iaimett, fcbw. (b.) = de laatste
tanden krijgen; abgeactbra baben tanden
hebben; (tech.) de tanden vfilen. ab'Aanten,
lam. (b.) = aftwisten, af-, uitkijven. abiiapfen,
fd)to. O.) aftappen (wijn, bloed, een vat); einen
(einem (5eib) a. = lam laten bloeden, iem. aderlaten. Ublabfung, w. —, —en = aderlating,
aftapping. ab'iab#ettt fdp. (b.) = zich
(dood)moespartelen. ab'siittutett, id)w. (10 =
af-, onttooni en. ttblentutung, w. —, —en =
aftooming. deem" id)ro. (1).) = af-, omheinen. alegaulen, ld)w. (b.) = (iem.) plukharen ; (wol, hoar) aftrekken. ab'setyen, id)w.
verteren, vermageren; a., (i.) = ver(b.) =
mageren, uitteren; a . be Strantbeit uitterende ziekte. Itteietoung, tu. = vermagering, nittering. Tib'beitten, 1. = onderscheidingsteeken,
(bizonder) kenteeken; bie 91. ber iirbe = de
teekens van de waardigheid. ab'aehbuen, id)u).
(b.) af-, nateekenen; merken; afbakenen;
li(0 a. = zich afteekenen; ber 93erg aeidmet fid)
fcbarf am (ob. gegen ben) SjimmeI ab. etbleitft=
nung, w. = af-, nateekenirg, kopie. ablevren,
fd)ro. (b.) = afrukken, -trekken. ab`gettetn, fcbw.
(b.) = (Web.) afscheren (den ketting). abiieugen,
fd)ro. (b.) = aftakelen.
= destilleertoestel.
ttb4lefiabbarat,
bill, = overdruk-. dekalkeerplaatje. ttb'gieb.
beget*, m. = verschoonblad, -vel. gib'aie0ei.
haal-, schraapznes; hekel.
len, 1.
I. abs iiefon, ft. (ii.) aftrekken( de hand van
iem.; zes van tiers; iem. lets van zijn loon), wegtrekken ; abstraheeren; destilleeren, overhalen;
(ben but nor einem) afnemen ; (ben ecbliiffel) uit
CO slot nemen; (einem bie anaste) afrukken;
Leine a3lide non etw. a. = de oogen van lets af-
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wenden: (einen) afleiden; einen non feinem Oor.
babett) afbrengen; (eitt sett) af-, onttakelen;
(ein Zier) villen; (etw. nom $reife) afdoen;
(Vein) aftappen, bottelen; ( Zobnen) afhalen;
(Q3ilber) dekalkeeren, (etnen 3ocien) trekken, afdrukken; (9Reffer) aanzetten; (eine libr) regelen,
repasseeren; (eine Stade) afnemen, keeren ; a.,
(1.) heengaan, af-, wegtrekken; ber taut
3iebt ab = trekt weg ; er muf3te mit Langer %a le a.
= met een langen neus weggaan, afzakken. II.
eiblieben, 1. villen, stroopen; ('t) aftrekken; ('t) aftappen ; ('t) destilleeren; ('t) vertrekken, heengaan ;inrukken(v. d. wacht) ;('t)trekken,
afdrukken, vgl. ab Bleb en I.
?Wedgy, m. —a, — = aftrekspier, aftrekkende
spier, aftrekker,abduktor:trekker,drukker.
bieberloOn, m. = drukloon. eibliebgeftit, 1. =
destilleervat. tib'aiebrolben, m. = destilleerkolf. ttbliebriemen, m. =aanzetriem. WOO.
Witt, m. = oliesteen. ?ibliebung, tv. —, —en=
aftrekking enz. vgl. ab3leb en I. ab'iielen, fcbro.
(b.) auf (9itt.) = op jets doelen, 't op iets gemunt
hebben ablintmern, id)w. (b.) = (hout) afkanten. ab'airreln, fcbtv. (1.) = afpassen, -meten
(met den passer en fig.). Itblivt(e)lung, w. —,
—en = ('t) afpassen, -meten.
ablatlett, ittv. (ti.) = [(bij duimen) afmeten];
betalen (den tol der dankbaarheid bijv.).
riool ; luchtkanaal;
..3iitte
ftblutbt, w.
uitloop. fttolug, m. = af-, terugtocht, vertrek;
aftrek, korting; af-, nitloop; aftrek, debiet;
afdruk, proef, ('t) afdrukken; trekker (v. een
geweer); in 91. bringen = in mindering brengen,
aftrekken; einen macbett korten. abigfig.
lift :a. ber Soften, a. 25 01b.=na aftrek van(verminderd met) de (on)kosten, van f 25. fibi3un8.
Met, 1. = trekkerplaat (v. een geweer). iff Vino.
boom m. = proef(blad). ItteanaKtinr, w. =
aftreksnoer, -touw. elb'ingObante, m. afgewerkte stoom. ?tb'bugilflagge, w. = afvaartvlag. %b'attgereibeit, u). = recht van (vrije)
emigratie. tibluArraben, m. = afwateringsgreppel, -sloot, tochtsloot. ittblug6tanal, m. =
afwateringskanaal, riool; vertierweg, ddbouche.
ttb'ingOvittne, w., -ray, I., %Mire, w. = Boot,
w. = uitwateringsafvoerpijp.
sluis, verlaat. w. = (rek.) aftrekker. ablueett, fcbtv. (1.) afplukken, -pluizen,
uitrafelen.
ablWadett, fttv. (b.) = afknijpen, -knibbelen;
einem am (nom) .2obn etw. a. = fem. iets op
zijn loon beknibbelen. ablWiingen, Pp. (b.) =
afdwingen, ontrukken; (met kegg en) splijten. ab'.
ittlecten, fcbtv. (b.) = ab3ielen. f(bltueigbole,
w, = aftak-, laschkontakt. abiatueigen,
(b.) = scheiden, vertakken; afzakken;
a. = zich vertakken, uiteengaan. ft6'5Weing
14eibe, w. = kontaktdoos. etbIWeigung, w. —,
—en = vertakking; aftakking; tak (vooral fig.).
ablWidett, fcbw. (b.) = af(k)nijpen, en zie
abaw ad en. ab'ffivingen, it. (b.) = afdwingen,
zie ook abarvidngen.
a. a. = anni currentis: in (van) 't loopende jaar.
ace. = accepi : ik heb ontvangen.
aeeeleran'do = accelerando: versnellend.
ach! och! o! acb ja! = wel zeker! mit 91cb
cut:
nub Strad) = met heel wat moeite.
Achaeer.
=
—s, —
ticbit'er,
Achaea.
Achaeisch. Wdyt'fa, 1.
fte§ar, m. —(e)s, —e = agaat. atbalen
(5.) = agatizeeren,
agaten. a0 gtilie'ven,
agaatkleurig maken. etcbaefielet, m. = Egyptische Steen. Utbatnatter, tv. = agaatadder.

2L4ted.

listattiOnecle, w. = agaatslak. Otcbatfteitt,
m. = agaat(steen).
zie ad)en.
—n= baard, haartje (van koren?t'djel,
aren); scheef, kahmald (v. vlas, hennep).
a'djeln, fcbw. (b.) = (filb.) eten.
?I'fberon, m. = Acheron (onderwereldrivier).
= achilWM111(0), m. = Achilles.
lisch. 914it'tentraut, 1. = duizendblad. titbit'.
laferle, w. = Achilleshiel (kwetsbare plek).
Achillespees.
Wrijille4fieffie, Pleptc, w.
a. Chr. = ante Chritum = v66r ('hristus.
akro
.
.)
=
achromatisch,
atbrotitaliftb (spr.:
kleurloos. VtiOrontatiblnud (spr.: akro . .), m =
achromatisme. Wc4rontatoplie' (spr.: akro . .),
= achromatopsie: kleureblindheid.
w.
attroltilit (spr.: akro . .) = achronisch: tijdloos,
tegenover de zon staande.
etiOb'avut uftv., zie 9ld)fenarm ufw..
—n = as; (van kanon) hartlijn ; per lt. —
w.
per as, per rijtuig, per waggon.
el 'f I D.—, —en = oksel, schouder; er nimmts
auf bie leid)te 91. = neemt 't gemakkelijk op;
einen fiber bie 9L anfeben= iem. over den schouder aanzien, nit de hoogte op iem. neerzien;
(ben Mantel)) auf beiben 91..n tragen = twee
partijen dienen, de huik naar den wind hangen ;
bie (mit ben) 91. n (Zd)uitern) 3uden (3ieben) —
de schouders ophalen.
w.; . artevie, w.; -banb, 1. -schouderljader; -slagader; -band (bindstuk,
kruis-, draagband).
eteOlelbeitt, 1. = sleutelbeen. w. =
okselklier. elit'felftet§le, w = schouderpees.
Wirfetgetent, 1. = schoudergewricht.
ODble, w. = okselholte.
etdrietilfla00e, w.; .Outbaber, to.; aleOnur, w.;
1. = schouderfiklep; -slagader; -band
(vangsnoeren); -stuk (-bedekking).
valsch,dubbel(hartig)mensch,
litblettriiger,
weerhaan. w. —, —en = dubbelhartigheid. ticbletinden, 1. = schouderophalen.
ticirlenjiann, m.; gbier4, 1.; xbreOuttg, w.; -Tittle,
w. = asfischenkel (-arm); -scheen (aan rijtuig);
-wenteling; -lijn.
m. —
tittlennaget, m. = tuns, spie.
of w., zie
asring. adifiar = axiaal.
9tcbienlinie
I. adjt acht; etwa a. Zage = zoowat acht
dagen; in a. Zagen = in, binnen acht dagen;
mit a.. en fabren = met de acht rijden. II. WC,
W. —, —en = (de) acht cijfer). III. UM,
w. — (rijks)ban; in bie ht. tun, erflaren = in
den ban doen; 91. unb Gantt =rijks- en kerkban.
IV. WM, w. = acht, oplettendheld, beschouwing ; auf (hill.) attgeben = acht op iets geven,
op lets letten ; aujer ad)t laffen = niet in acht
(aanmerking) nemen, buiten beschouwing laten;
auf3er alter 9.tcbt laffen = geheel over 't hoof zien;
fit in a. nebmen nor (tat.) = zich in acht
nemen, op zijn hoede zijn, oppassen voor; (etner
Sate), auf eine Sate attbaben = op iets
letten.
aitt'llannig; stiugig = achtljarmig; -oogig.
= achtbaar, achtenswaardig.
felt, w. — achtbaarheid, deftigheid.
attrilbeittig; .bliitt(e)rig; .bluntig
achtlk
pootig; -bladig; -bloemig.
banbrief, banbul.
Idjt'brief tn.
adjte = acht; achtste; ben ob. am acbten (8.) Mai
= den achtsten Mei; beinrit ber Vtd)te (ob. .5.
VIII.) = Hendrik VIII. ekbreif, —(e)s, —e=
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achthoek. atf)t'edig = achthoekig. at§le0affi
achtstehalf. ?W el, 1. —s, — = achtste (deel),
half verrel. Itc§leffrei0, m. = oktant.
tfdrterlinote, iv.; slim*, w.; start, tn.; tonne,
to. = achtste noot; a. rust; a. maat; a. ton.
Ifdrteffittag, m. = hoek van 45°.
altitett, fcbw. (b.) = achten, schatten; (bas Oefet3,
bas 911ter of a).) eerbiedigen; (eta). fair eine grof3e
e)re) achten, rekenen, houden; auf (91ff.) a. =
acht geven, letten op; gering a. = gering schatten, minachten; er acbtet bas (5eIb nicbt hij
denkt licht over 't geld; [ lid) a. nad) = zich richten naar].
tideten, 1dyw. (b.) = verbannen, in den ban doen.
direnber, m. —s, — = achtender, hert met
acht takken. ai4len0 = ten achtste.
aiktenbinert = achtenswaardig, achtbaar.
114'ter, m. —s, — = achtpenningstuk, achtkreutzerstuk ; achtlettergrepig vers; achtender.
m. —s, — verbanner, vijand].
tublevati& = (zm.) achteruit. fliOiterbetr, 1.
achterdek.
ItfMtertliirung, to. = verbanning.
achterlei.
aift'terter
ait'terfiit (zm.) achterlijk. 'terfc§iff, 1. =
achterschip. Itifileviteben, m. = achtersteven.
ac4f11fait (sfiittig) ; sfiii0erig; afing(e)vig =
acht!lvoudig; -hokkig (-vakkig); -vingerig.
Witt'itarb, 1., tliOtlitiOtter, m. = achtvlak.
acbtlIttitt4ig;
achtlIvlakkig; -voetig.
aditgeben, ft. (b.), zie 91d) t IV.
etiOtgroltfottitiid, 1. = achtgroschenstuk.
aciWbaben, unr. (1.), zie 91cbt IV.
acbt'nun'bert; sitibrlii0; stating;
strObig = acht: Ihonderd ; -jarig ; -j aarlijks(ch) ;
-kantig (-zijdig); -vliezig.
ac1jt'lo4 (auf, (91ft.), gegen) = achteloos, slordig,
onachtzaam. efitfoligreit, w. — = achteloosheld, slordigheid, onachtzaamheid.
smatig; stniinn(er)ig; smo'natfitt =
achtlImaal, -werf (-maal herhaald); -helmig;
-m aandelijks(ch).
Iftttlifiittber, m. —s, —
achtponder.
sfaitig = achtllwielig (-raderig);
-snarig.
aittlatit (auf, 91ff.) = achtzaam, zorgvuldig,
oplettend. etittlantreit, w. — = achtzaamheid,
zorg, oplettendheid.
ar4tlifibitig; sleitig ;
-zijdig;
-l ettergrepig.
afttlimitig = in acht deelen gespleten; in acht
kolommen gedrukt. attelbatutig = met acht
paarden, met de acht. ettf9titutebentag, tn. =
achturige (.werk)dag. attritiinbig achturig.
aittftiinbriff) = elke acht uur, om de 8 uur
(plaats hebbende). atttliigig = achtdaagsch.
tutt'tligticf* = (van) alle acht dagen, om de acht
dagen. atfitleifig = achtdeelig. aff)t'unbbreitig
of w. = acht en dertig enz.
?Wetting, iv. — = achting, aanzien, eerbied;
acht, oplettendheid; (bei einem) in 91 Rebell —
in aanzien staan ; 91. einfliii3enb, zie a cb tun g g e
hieteub. 91! = geeft acht! let op! opgepast!
verbanning.
Kdj'tung, w. —, —en
acOlunggebietenb = achting gebiedend, inboezemend, afdwingend. ttcblung4betvei#, m.,
sieitten, 1. = bewijs, teeken, blijk van achting.
succes d'estime. efit's
/10'tung4erfolg, m.
(spw ) waarschuwingssein,
tung4ligna1, I.
sein „geef acht!" aiOlungbbeft (hoog)achtend, met achting; eerbiedig. mijituttgdivert,
stviirbig = achtenswaard(ig). adyttingftibrig
= oneerbiedig.

a. d.

= achthoekig. atOttuaMentlic4
om de acht weken (plaats hebbende). aVtibbs
djig = van acht weken, achtweeksch.
achttandig.
attt'siiOttig
ar§t'serm = achttien. itt'erstenber, m. —s,
— = achttienender, hert met 18 takken. aitt's
gebniiiOrig = achttienjarig. tfc4tiebtofiinber,
in., —e, —= achttienponder. arlit'Ante=achttiende. Ifi§t4e1jntel, 1. —s, — = achttiende
(deel). attt'p1jntett6 = ten achttiende.
aittgeitig = achtregelig, met acht rijen.
m. —s, — =
atOt'aig = tachtig.
tachtiger ; ein Weer 91. een goede tachtiger;
hie a. 3abre = de jaren tusschen '80 en '90;
eine alai* 91. = een flesch tachtiger (wijn van
1880). adit4igitifirig = tachtigjarig. atOt'bigs
ite = tachtigste. fliOt'5igfte1, I. —s, — = tachtigste (deel). atttgigiten& = ten tachtigste.
zuchten, steunen.
Wien, Rim. (f).)
?refer, m. —s, %der = akker, veld; morgen
(lands). fteferarbeit, w. = veldarbeid. Refers
bebouwbaar. efererbau, m. = land-,
bar
't landbouwbedrijf
akkerbouw; 91. treiben
uitoefenen.
etererbaugertite, 131. = landbouwgereedschappen. efererbaugefellitaft, w. = landbouwmaatschappij. Iteterbaurolonie, tv. = landbouwkolonie. ticlerbautunbe,
= landbouwkunde, -wetenschap. aeferbaus
futtbig = landbouwkundig. ttererbaufebute,
= landbouwschool. efeterbeitellung, w. =
landbouw. ?fererborine, ro. = tuinboom. WVs
rerbranb, m. = wilde tarwe. Ifelerfifirger,
m. = landbouwer.
%clever, m. —5, — = klein grondbezitter.
eferererbe, w. = bouw-, teelaarde. Wererfelb,
1. = bouwland. ffeterfron(e), w. = ploeg-,
heeredienst. Welerfurifie, w. = (akker)voor.
frefergauf, m. = ploegpaard. ?tame-rat, I.,
tiefergertitlitaften, M. = landbouwgereedschap. lfetergelett, I. = akkerwet. Ifc'rers
Oorber, —a, sfjolunber, M. = wilde vlier. ?Ws
tertlette, tv. = akkerklis, klitkervel. Weltys
rttedjt, nt. = boereknecht. eleterfrunte, tv. —
Sir um e 2. We'rerlattb, 1. = bouwland. ?fermi
m. = wilde latuw. efererleitte, m. =
ploegzeel. eferrobit, m. = ploegloon. etclevs
mann, m. = akker-, landman, -bouwer. /filers
mat, 1. = akkermaat. eterminie, tv. =
akkermunt.
(be)ploegen, 't land bebouWirer**, id)w. (1).)
wen; hard, zwaar werken.
Iterertieffer, w. = hennepnetel. gretertuit, -aardaker. Ifererbferb, 1. = ploegpaard. ?facts
rain, m. = veld-, akkerrand. efeferretfit, 1. —
land-, akkerrecht. etererrettig, m. knopherik,
wilde radijs. Iterevablein, 1. = adonis-, vuurveldsla.
roosje, duivelsoog. Ifeterlarat, m.
efc'terlebacOteffmtut, m. heermoes. ?fermi
lebnatte, w. = (gwst.) klaproos. eterlenf,
m. herik, veldmosterd, krodde. treterbutattn,
m.
Acute = landman, -bouwer. ?fetus
iteuer, tv. akkerbelasting. tferertualae, ID. =
rol. Iferetiverr5eug, 1. = ploeg-, landbouwwerktuig. Welertuelett, 1. = landbouw(wezen).
TfeterMittbe, W. = akkerwinde. VIlefertvirt,
m. landbouwer. fterertvivtlibaft, iv. = landhuishoudkunde, landbouw. We'llertour3, w.
landrente.
kalmus. ?fermi** m.
?twit' (spr.: akki), 1. —s, —5 = acquit.
zie %taut. ..
A. D. = anno domini: im Sabre bes berrn = in
't jaar des Heeren. a. d. = a dato: van den dag

a. Z.
van afgifte afgerekend. a. Z. = atter Zienft:
buiten dienst, gepensioneerd, (op) non-aktief.
an ber (Ws,. a. b. Saale).
a. b.
afdoend weerleggen.
ad absurdum filbren
ad aeta zie 91fte.
adagio (spr. z)o) = adagio; bas 91., --(s), —=
't adagio.
It'batbert, zie 91be1bert.
Wbam, rn. = Adam; ben alien 91. ()lenfcben)
ausgeben (ablegett) = den ouden Ad arn(mensch)
afleggen, zich beteren; vgl. eie III. ltbantit',
m. —en, —en = Adamiet.
1. = adamsflappel (ook:
ftbantOliabfet,m.;
paradijsvijg); -hout.
ababtie'vett, fdpo. (b.) = adapteeren, aanpassen.
abriquat = geheel overeenkomstig, adequaat
a dato, zie a. d.
(gwst.) gier (meet). ab'beln
m. —a
fcbm. (1.)
(gwst.) gieren.
libben'ba, $1. = addenda, toevoegsels, aanvullingen. abbietven,idm.(1).)=optellen.ltbbition',
to. —, —en = optelling. abbitiottat' = additioneel.
vaarwel, adieu!
abel
ft'bebav, et'bebrtv, m. —(e)s, —e = (nrbb.)
ooievaar, eiber, adebaar.
Wbel, m. —5 = adel(dom); ertshoudende laag.
Vlbetat'be, w. = Adelaide, Adelheid, Aleida.
?I'betbert, m. = Adelbert, Albert.
et'belguttbe, to. = Adelgonde, Allegonde.
It'belbeib, to. = Adelheid, Aleida, Alida.
a'b(e)tig = edel, adellijk. a'beln, fcbto. (b.) =
adelen; verede!en.
Ubel6fibrief, m.; =bud, 1.; g biblotn, 1.; i*vv.
fitaft, m. = adelllbrief; -boek; -brief; -beerschappij (aristokratie).
= kamer der edelen.
et'betbfaututev,
m. = adelliIt'beill4brobe, w.; qtattb, m.;
brief ; -stand; -trots.
a'beljtota = trotsch op zijn adeldom. ?Ubelltubt,
= adelzucht, zucht om van adel te zijn.
a'beffiitttig adelzuchtig. ?Ubettuut, f. —a =
adeldom. ftbettiintelei', w. — = adellijk gedoe.
a'bettiinteln ; fcbto. (b.) = adellijk doen, 't over
den adel hebben.
?thenograbOie', — = adenografie: klierbeschrijving. abettoib' = adenoide, kliervormig;
a.. e l8egetationen = a . . e vegetaties (woekeringen).
ttbebt', m. —en, —en = ingewijde, adept; goudmaker, alchimist.
—n ader (in 't lichaam, in de
Win; w.
aarde, in bladeren, in mariner enz.) ; einem Sur
iem. aderlaten; poetifcbe, bicbterifte
Iaffen
= (ook) dichtader; er bat feine 91. ba3u =
daar heeft hij niet de minste neiging voor ; es ift
feine gute 91. art ibm er is geen goed haar aan
hem; er bat feine von feinem 93ater = hij
heeft geen haar (niets) van zijn vader. It'ber.
Oittbe, to. = laatband, zwachtel. tit'berbruct
m. = aderbreuk. fibevetten, 1. —s, — = adertje,
= aderontsteking.
aartje. et'beventaiinbung,
a'bevfatinto = adervormig.
WberlIgettettt, 1.; .geltOtuutit, w.; .0aut, w. =
aderliweefsel (-net); -gezwel; -vlies.
langshout. a'b(e)vin, ti'b(e)vig
erbevtiolb 1.
= geaderd, gestreept.
Wbevfluft, tn. ruimte tusschen de mijnaderen.
Wberfnoten, m. 9 spataar. ?I'berfrobt, m.
=
1affes,
aderfistel. tUbevlat, m.
(ader)lating.
It'bertatibetten, 1.; abinbe, w.; =ellen, 1. =
laatilbekken ; -windsel; -lancet (-vlijm).
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It'bertaffett, 1. = aderlating. ?Ube/antler, m. —a,
= aderlater.
lt'bertatilltuttit, m.; slOttebbev, m.;
laatIlkunst; -vlijm (lancet); -gerei.
n'bevfebre, w. = (bloed)vateleer, angiologie.
a'bern, d'bevit, fd)to. (1.) = aderen, marmeren.
?Vberbvelle, w. = aderpers, schroefverhand,
tourniquet. 21'beriCag, m. = ader-, polsslag;
(ook) aderlating. ?Ubertuallev, 1. = bloedwater,
lymphe. a'benettig = uit adercellen bestaande.
libbiivenW, 1. rengen = adherens: aanhang, toebehoor. ItbOtivette, w. —, —en =
adherentie: aankleving, aanhang; aanhankelijkheid. abOtivie'ven, fcbto. (b.) = aanhangen,
toetreden, instemmen, adhezie schenken. ?Mgt.
w. = adhezie; aankleving; toetreding.
abOtilib' = instemmend; hechtend, aanhangend.
bian'tunt, 1. —a = adiantum: venushaar
Mien', I. — , — = adieu, vaarwel; a. ! = bonjour
dag!
m. —en, —en = edilis (opziener over de
openbare gebouwen, leider der volksspelen en
marktmeester te Rome).
abiaient' = aanliggend, -grenzend.
tiblettib' u. 9tblettib, 1. —s, —e = adjektief,
bijvoeglijk naamwoord.
abjeftiVict = adjektivisch, bijvoeglijk.
?tbiubitation', w. —, —en = adjudikatie, gerechtelijke toekenning. ablubiiie'ven, rdm.
(l.) = adjudiceeren, gerechtelijk toekennen.
adjungeeren, toeablungie'ven„ fcbto. (b.)
voegen. tibittntr, m. —en, —en = adjunkt,
toegevoegd ambtenaar. etbiunttue, —, —en
= adjunktie, toevoeging; adjunktuur, ambt
van een adjunkt.
etbittitieebant, w. = trekbank. abittitie'ven,
fcbm. (b.) = (a)justeeren: in orde brengen;
(een machine) monteeren. Itbittitietrung, w. —,
—en = ajustage, montage. Wbitritieettrage,
= justeer-, ijkschaal.
?tbjutant', m. —en, —en = adjudant. ?Mu.
tantuv', —, —en = adjudantschap, adjudantuur. ?Ibittbant, Tn. —en, —en = helper,
sakristein; (tijdelijk) hulponderwijzer.
— = helper, adjunkt.
?IbtaluO, m.
Miter, m. —s, — = adelaar, arend. ?tblerauge,
1., .blid, m. = adelaars-, arendsoog, -blik.
etblerbar4, 1. = zadeldak. etbleveute, to. =
schuifuil.
?IblevIlfavn, m.; .*13, 1.; gtlaue, w.; .traut, 1.;
adelaarslivaren; -hout; -klauw;
w.
-varen; -neus (arendsneus).
?tblevorbett, m. = orde van den adelaar.
etbleviliteitt, m.; gtvetgev, m. = adelaarllsteen;
(mil.) -drager (aquilifer).
ablig = abelig.
?Ib'mittiftvation, to. —, —en = administratie,
bestuur, beheer. abntittiftvatib' = administratief. Vtbmintitralov, m. —s, o'ren = administrateur. abutiniftvie'vett, id)w. (b.) = administreeren.
Itbntirat', m. —(e)s, —e = admiraal, (de vlinder
ook) cijferkapel. libtnivalitiit', w. —, —en =
admiraliteit. etbutivatOltagge, m. admiraalsvlag. libutivat610iff, 1. = admiraalsschip.
—, —en = admissie, toelating.
libutiffiott',
abutittie'vett, Ito". (1.) toelaten, admitteeren.
?tbmonition', w. —, —en = waarschuwing, vormaning.
erbolf, nt. = Adolf. Itbolit'ne, w. = Adolfine.
?tbo'niO, m. Adonis. ItbolttOblume, w.,
.vDØriten, 1. = adonisbloem, -roosje, vuur-

abonifd).

affrontierett.
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roosje. aboinift§ = adonisch. abonifieiren,idm.
(b.) = adonizeeren, mooi maken.
abobtieiven, icbtv. (b.) = adopteeren, annemen
adoptie.
(als kind). ItboOtiott', w. -, -en
1.; slobn, m.; .toiOter, w. = aangenomen kind; a. noon; a. dochter.
ffboidib ibater = pleegvader.
- - hellend tuinbed.
Ttbodi (spr.: adoo), I.
ftbolletnenti (spr.; -s, -s = glooiing,
talud. abollie'ren, 1d)ro. .) = hellend maken.
abotteie'ren (spr.: adoesieren), 1d)ro. (b.) = verzachten, temperen; (met.) uitgloeien.
?Or. = 91brefie: adres. ftbrellant i , m. -en,
-en = adressant, afzender. /threllati, m. -en,
-en = geadresseerde. ?WWII** 1. = adresboek.lthreit ibefintte, w. = adresdebat. brefile,
tv. -11 adres; uttter jemanbs 91. = onder
iemands couvert, adres; per 91. (an) bean R =
p. a. (per adres) den Heer N; bas gebt an 31jre
91. = dat is aan uw adres. fthrefilentuedifel, m.
icbw. (b.) =
= adresverandering.
adresseeren; (einem einen GcbtitIing) aanbevelen. etbreirtalenber, m. 9Thref3bucb.
Itbreirtarte, w. = adreskaart, (voor postpakketten) postpakketkaart.
&nett' = handig, knap; lief, aardig, net.
?fibrin, ro. - = Adriatische Zee; 91. = (ook
de dad) A.
w. =Adriana.
?fibrin**, m. Adriaan.
tibriane'Pet, 1. = Adrianopel.
tildle#
Meer,
1.
=
Adriatische
zee.
iltitiai
Abrig, zie aberig, 'dberig.
abitringieirenb = samentrekkend.
m. -s = adulaar, maansteen.
ad valo'rem = ad valorem: naar de waarde.
?Obeid', m. -(e)s, -e = advent (de 4 weken
voor Kerstmis). eibbentirti, m. -en, -en =
adventist (die binnen kort 't godsrijk verwaeht).
abbentib' = nakomend, wild groeiend.
?thbentWilbrebigt, w.; ilonittng, m.; .ieit, to. -adventlipreek; -zondag; -tijd.
Itbiterblitutt), 1. -s, ..bien ob. .. bia = adverbium, bijwoord. eibberbiale, 1. -s, ..lien =
bijwoordelijke bepaling. abberbialiic4= adverbiaal, bijwoordelijk. m. -adverbiale, bijwoordelijke bijzin.
adversatief, tegenstellend.
abbevlatib'
Wbbefat', m. -en, -en = advokaat, pleitbeadvokatestreek.
zorger. tthbornitenittiff,
= advokatestand, balie.
Ilbbotaitettftanb,
advokate.
ItbIstAatttv', to.
abbotate'riftf)
-, -en = advokaatschap, advokatuur.
abOttalitilc# = adynamisch, krachteloos.
- = leer van den luchtdruk.
Vierobtittalitif,
nerobintaimilt0 = aerodynamisch. lterotitir,
m. -(e)s u. -en, -e(n) aeroliet, lucht-,
meteoorsteen. eieromeiter, I. u. nt.= aerometer,
luchtmeter. Aeronaut', m. -en, -en = a!ronaut, luchtschipper. eterottatt itif, w. - =
aeronautika, luchtvaartkunst. aerettatettie# =
aeronautisch. Iterabiani, m. -(e)s -e =
aeroplaan, vliegmachine, -twig. eiernitati, m.
-en, -en = luchtballon, -schip, aerostaat.
ftevoitalif, m. - = arostatika: leer van 't
evenwicht der lucht. aevoitalild) = aerostatisch.
a. f. = anni futuri: van 't komende jaar.
-n = affaire, twist, (twist) zaak.
ettidive, w.
= aapje.
?Mitten, 1. -9,
m. -n, -n = aap; naliper; knapzak,
ransel; teekenaap, pantograaf; ladierter 91. =
driedubbele fat; er bat einen 91..n = hij is
dronken, aangeschoten; f idj einen 91. .n fauf en,
best 91..n hum Slater tragen = zich een roes

drinken; leinem 91. .n 3ucfer geben = zich zelf
in de hoogte steken, zijn lust voldoen, uitgelaten
vroolijk zijn; einen 91. .n an einem ge.
frefien baben = verzot, gek op iem. zijn; einem
ben 91..n roefiett, breljen = iem. voor den gek
houden; mid) loll ber 91. frilieren! heb je ooit
van je leven! nou breekt m'n klomp! Dom
blauen 91..n gebi1en Fein = van Lotje getikt
zijn; ber wirb 3u Mau = 't wordt me to gek.
?Weft', m. -(e)s, -e = hartstocht, gemoedsbeweging. tiffertationi, w. -, -en = affektatie,
gemaaktheid. affeftie'vett, fcbw. (1.) = affekteeren, gemaakt doen, zich aanstellen; af f efgeaffekteerd, gemaakt, aanstellerig.
tiert
affektatie, geaffektIffeltiertlyit,
teerdheid. tiffertioni, -, -en = genegenheid, liefde; aandoening. affeitioniert = genegen, welwlllend, gunstig gezind. etifettion&i.
brei0, m. = fantazieprijs. It ffettlatit, m.
gemoedsklank. affettio# = koel, koud, hartstochteloos.
Mien, idp. (1).) = naApen; foppen, beetnemen.
Wrfettatt, m. - apesoort, -aard. affettatttg
= aapachtig, als (van) een aap.
tiffenilbnunt (sbrotbnunt), m.; sfutig, tn.; /v.
Watt, 1. = apellbroodboom; -snoet (-bakkes);
-geslacht.
affenfiaft = aapachtig. tiffettinde, m. = apejasje. Wflettfatten, m. apekooi (nl. huis met
veel ramen, omnibus). arfettittng' = piepjong.
Virfettiontabie, w. = apespel, aperij. ?trim.
w. apeliefde. = op apemanier, aapachtig. Itrfettmutterativtliareit,
w. = apeliefde. lififenbittle4er, m. = affenpinscher (poedelhondje). Iffifenbontabe, w. =
apespel,
1.
snertzaak. Virfettbolle,
aperij. Iiffettistanbe, w. = (groot) schandaal.
apestaart; suffert, knul.
rienlifitntin,
m. = apesteen, -bezoaar. ?Wien.
m. -a, wijfjesaap.
tueitte§en, f.
tn. -, -en = aperij;
(be)spotter.
voor-den-gek-houderij, fopperij.
elffi'd)e, w. -n affiche, aanplakbiljet.
afficbie'ren, 1d)w. (b.) = afficheeren, aankondigen, bekend maken.
1. -s, -5 = autentieke verzekering
onder eede, affidavit.
affigie'rett, id)tv. (1.) = aanhechten, -plakken.
w. -, -en = op-, aanneming,
affiliatie. affiliie'ven, id)w. (b.) affilieeren,
(in een orde). opnemen.
OM*, ro. -, -nen = apin, wijfjesaap, gekje.
(spr.:.. naazje), = 91111.
ni e run g. affinieiren, 1d)w. (1.) = affineeren,
louteren. liffinie'rung, tn. -, -en = affinage,
-, -en = affiniteit,
loutering.
verwantschap.
liffirnuttioni, w. -, -en = affirmatie, bevestiging, bekrachtiging. affirtnattit i = affirma
tief: bevestigend. affirtnie'ren, (Ii.) =
affirmeeren: bevestigen.
tirfilt0 = aapachtig.
1. -es, -e, Tiffixitutt, 1. -(s), ..ra
(woord)achtervoegsel. ?Mira, $1. = affixa,
wat aard- en spijkervast is. efffigioni, w. aanhechting.
gevoelig, prikkelbaar.
affiVeribar
aandoen, ontroeren.
affiaie'ren, 1d)w. (10
-, -en = affluentie: toevloed,
?Witten',
toeloop.

%MOM' , 1. -(e)s, -e
Affront', m. -(e)s, -e
aftrontie'rett, jcbw. (IL)

affodil, grafbloem.
affront, beleediging.
affronteereu,

afros.
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affrOW = affreus. afschuwelijk.
flfgba'ne, m. -n, -n = Afghaan. afgbaltlfcb=
Afghaansch. Ilfgbainiftatt, 1. = Afghanistan.
IIJetta, f. = Afrika. flfritan'ber, m -s, - Afrikaander.?Iftita'nev, m. --s, - = Afrikaan.
ntrila'neritt, tv. -, -nen = Afrikaansche.
atvitaltilM = Afrikaansch. Ilfrita'nub, m.:
Scipio ¶t. = Scipio Africanus.
tl'fritaveilenbe(r) = Afrikareiziger.
I. lifter, m. -s, - = achterste, anus. II. elfler,
1. -5, - = afsnijsel, schrapsel, snoeisel, afval
(bij allerlei bedrijven); bijevuil; gedarmte, ingewand; overblijvend bezinksel.
tlfterabovn, m. = bastaardahorn. Itlflevala•
baiter, m. = gipsalbast, valsch albast. %Nev.
antoalt, m. = substituut-prokureur. tirteravit,
m. = kwakzalver. elflevlieveblantleit, w. =
valsche welsprekendheid. elfterbier, 1. = dun
bier, scharrebier. nrtevbilbung, ta. = schijnbeschaving; nieuwe, wilde vorming. titlev.
Matt, 1. = bijblad. firterblet§, 1. zie Ufters
Md. tlfterbliite, w. = onechte, wilde bloei.
Ilflevtitivge, m. = achterborg. eliftevbrag•
frbaft, w. = achterborg, -borgtocht. 21flev.
tbriftentunt, 1. = valsch christendom. eIrter.
Wain, m. = endeldarm. fUrteventifittbung,
w. = aarsontsteking. Ilftererbe, m. = ondergeschoven erfgenaam. tlflevera, 1. = bezinksel
van 't gestampte erts. glfterflolle, tr. = aarsvin. Ilrterfloller, m. = aarsvinnige. Ilrter•
ftftget, m. = bastaardvleugel. eirtergefiitle,
1. = (mijnw.) vergaarbak. Ilftergelebrfautteit,
w. = schijngeleerdheid. eirtevalaube, m. =
valsch geloof, bijgeloof. etrtergvabett, m. =
kanaal naar den vergaarbak. Wrterben, 1. nahooi. stlflerbolb 1. = afgewaaid hout, flood
hout. 1111evbortt, 1. = valsche hoorn. Ilftev=
fatbolit, m. = pseudo-katholiek. Ittiterfegel,
m. = conoide (op een kegel'gelijkend lichaam).
elftertette, w. = broek (van een trekpaard).
Ilftediel, m. = looze kiel. lirtertittb, 1. =
nakind, bastaard. Miter/lane, w. = bastaardklauw. %fledlee, m. = naklaver. tiftevloble,
to. = etagere kolen, gruis. eltlevlüttig, m. =
pseudo-, schijnkoning. Ilfterforn, 1. = afvalkoren. ?Iftevittgel, w. = sferoIde. Iirtevleber,
f. = achterle(d)er. elfterlebett, 1. = achterleen.
Vtevlebre, w. = valsche leer. elrterntebl, 1. =
na-, zemelmeel. 1Wtenniete, w. = onderhuur.
tlrtertnieter, m. = onderhuurder. tIrtet•Oatbt,
to. = onderpacht. elfterptAter, m. = onderpachter. title-00qt, m. = tegenpaus. after.
OvoObet, m. = valsche profeet. glrtevranOe,
to. = bastaardrups (larve v. d. bladwesp). qtr.
terrebe, W. = laster, achterklap. arteneben,
fcbto. O.) = lasteren, kwaadspreken. elrter.
rebev, m. -s, - = kwaadspreker, lasteraar.
elrterrebner, m. = schijnredenaar, valsch
redenaar. elrterfilber, 1. = valsch, onzuiver
zilver. Ilflerftild, 1. = achterboog (van een
zadel). Wrteruntentelpstev, m. = onderaannemer. artevbennietett, fcbtr. (b.) = onderverhuren. tirtertoel6belt, w. = schijnwijsheid.
elftevtoittb, m. = achterwind. IlfterWinter,
m. = kwakkelwinter. ftrtetivith m. = valsch
vernuft.
It. O. = 91ftiengefellicbaft.
91'fia, m. -s, -s = Aga (Turk. aanvoerder).
flgiiilcbe4 Meer, 1. = Egeische zee.
ligamettettott, m. = Agamemnon.
Ilga'tba, *Igalbe, w. = Agatha.
tlga'be, to. -, -n = agave.
Wile, Wad, to., zie 91d)el.

amen,

elgen'ba, to. -, -s = agenda, aanteekenboekje. elgen'be, w. -, -n = rituaal.
Wee** 1. -, 9.igen'aiett = agens: werkende
kracht. agent', m. -en, -en = agent, zaakgelastigde. Itgent'14aft, ftgentitV, to. -;-en =
agentschap, agentuur.
tigglontevat, 1. -(e)s, -e = agglomeraat, ('t)
samengebalde. agglomeration', W. -, -en =
agglomeratie. aftglonterie'rett, fdp. (1.) =
agglomereeren.
agglutination', w. -, -en = agglutinatie: aanhechting. agglutinte'ven, fcbtr. (I1.) = agglutineeren: aanhechten, -lijmen.
tlggvegat', 1. -(e)s, -e = aggregaat, ('t) opeengehoopte, aggregatie. aggregation', w. -,
-en = aggregatie: opeenhooping. Ilggregar•
auftattb, m. = aggregatietoestand. flggvelflon',
to. -, -en = aanval, agressie. aggrellib' -----agressief, aanvallend.
tgi'be, w. - = egide: schild (van Athene),
bescherming.
egi'bitt6, m. = Egidius, Gilles, Jilles.
agie'ven, fcbw. (b.) = ageeren, handelen, to work
gaan, tooneelspelen.
egi'na, 1. = Egina.
Wgio (spr.: aazjo), 1. -s = agio (opgeld). ?We..
ta'ge (spr.: aazjotaazje), to. - = agiotage,
beursspel, spekulatie.
S'giv, w. = Egir (Noordech zeegod).
agitation', w. -, -en = agitatie. tlgitalor,
nt. -s,. o'ren= agitator. net' e'ren, fd)tv. (1.)=
agiteeren, beroeren.
lintel', to. -, -en = akelei, akolei.
flaunt', m. -en, -en = agnaat : zwaardmaag.
VIgitteb, w. = Agnes.
?ignition', w. -, -en = agnitie, erkenning.
agnoliie'ren, icbtn. (1.) =agnosceeren: erkennen.
agonie', to. -, -n = agonie: doodstrijd. ego.
rift', m. -en, -en = agonist: wedstrijder.
ttgrafte, to. -, -n = agraffe: gesp, haakje.
elgrav'llbant, w. ; •frage, tn.; •gefeth 1. = landbouwiikredietbank; -kwestie; -wet.
elgra'rier, m. -5, - = agrarier. agra'tilrb =
agrarisch, landbouw. .. ?Igrav'polittf, w. =
agrarische politiek.
?limit', m. -(e)s, -e = druivemoes.
t/grilultur', w. -, -en = agrikultuur: land-,
akkerbouw. Ilgritultur'cbetnie, tv. = landbouwscheikunde. ?Igrifulturitaat, m. = landbouwstaat.
tlgvonont', m. -en, -en = landhuishoudkundige, agronoom. Ilgronotnie', to. - = agronomie. agvottolniftb = agronomisch.
%glen, m. -5, -s = agutie (een knaagdier).
egiOlett, 1. = Egypte. figt1Olev, m. -s,
- = Egyptenaar. ifigtArterin, tr. -, -nen =
Egyptische. tigtArtiftb = Egyptisch. egtipto.
loge, m. -n, -n = Egyptoloog.
ab! aba: = o! ah! aha! ha!
ti4a4tie'r(ttb), m. = Ahasverus.
?Ole, to. -, -en = els. ablenfOrmig = elsvormig. tlirlettlItutleb, m. = elzesmid.
elbut, vie .0 bm II.
%bluing, W. -, -en = diepgangmerken.
?(n, m. -en, -en = groot-, voorvader.
alot'bett, fdp. (b.) = (een kwaad) vergelden,
straffen, wreken; ook wel = abn en. Wbn'bung,
to. -, -en = vergelding, straf wraak.
Ittrue, to. -, -n = grootmoeder.
Mj'neln, fcbto. (b.) (einem) - (eenigszins) gelijken
op, zweemen naar.
airttett, fcbtv. (b.) = een vermoeden, voorgevoel
hebben van; es abnt m it nicbts (butes = ik
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voorzie niet veel goeds; id) abnte bas fdpn
bunfel = ik had er reeds een flauw vermoeden
van.
fOlteMivebe, tv. = bewijs van adeldom.
ftb'nenved)t, 1. = oud-adellijk recht.
I. ef1j'nenito14, m. = adeltrots. II. airttettitolb —
trotseh op adellijke afkomst.
?Iblientafei, w. = geslachts-, genealogische tabel.
efirt'frau, w. = stamvrouw, grootmoeder.
?Ott'bert, in. = 91bn.
—s = (ftm.) grootvader.
?Urn', m.
tfirnimu#: nun gebt ibm ein auf nu begint
hij 't te begrijpen.
= dergelijk, gelijksoortig, overeenkomstig; gelijkend; gelijk, evenals; (meetk.)
gelijkvormig; in einem a.. en atl = in een
gelijksoortig, dergelijk geval; etwas it.. es
= lets dergelijks, zoo iets; e Zrelecfe
= gelijkvormige driehoeken; einem a.
fein, feben = (op) iem. gelijken; fie firth
einanber gum 3ertvecbfeln, gum Sprecbett,
= zij gelijken sprekend
fprecbenb, temicbenb
op elkander; gum Sprecben = sprekend gelijkend; bas flecbt dat is net iets voor
hem, dat kan men van hem verwachten; vgl.
Ei II. bibn'tfc§en, fcbw. (t).)zie
w. —, —en = gelijkheid, overeenkomst, gelijkenis; (meetk .) gelijkvormigheid.
ifin'liCeit6betuefb, m. = bewijs bij analogie.
ItimeitiVeitOnerbfiltniO, 1. = analogie, overeenkomst.
?firming, tv. —, —en = voorgevoel, vermoeden;
begrip, denkbeeld, idee. abltungalob = argeloos, zonder eenig vermoeden; gang a. Rill =
(ook) van den pries geen kwaad weten.
nungbberinügen, I. = vermogen om 't komende
vOOr te gevoelen. aWntittgbbott = vol van voorgevoelens, veelvermoedend; veel latende vermoeden, suggestief.
= ahooi!
ft'bortt, m. —(e)s, —e = eschdoorn, shorn.
a'bortteit = ahornen, eschdoorn. etiftorntiotb
1. = ahorn-, eschdoornhout.
?Um tv.
Ahr (riv.). efio'fileiMett, m. —s =
(een soort) Ahrwijn =
m.
—n = aar.
turn, w.
%Wren, m. = (gwst.) voorhuis, vestibule.
Itirrenbuttb, = garve, schoof. tib'ventarntigaarvormig. effrrettfvani, m. = krans van aren.
14'rettiele, w. — = arenlezing. 6§'venntonat,
m. = oogstmaand, Augustus.
= aardragend.
Ifirvitnatt = Ahriman (Satan bij °roaster).
m. = Ahrwijn.
ail = ai! au! ach!
WI, T. —(s), —s = ai, luiaard.
?VW, m. = Ajax.
—n = partner, maat,
(spr.: fie), m.
aide.
--n = pinim
(spr.
egkrette),
W.
Mantle
(van reigerveeren), aigrette.
Thy (spr. : er), 1. —s,
= air.
A'is, 1. = als, a-kruis.
w. = aja, hofmeesteres].
?nag, m. = Ajax.
aluitie'rett, zie abitiftieren.
ettabentle', w.
—n = akademie, hoogeschool.
ftfabelniter, m. —s, = akademielid, akademist. atabelniid) akademisch. ettabetnift,
m. —en, —en = akademist.
?ffabien, 1. = Acadie, Nieuw-Schotland.
w. —,
bier, m. —s, — = Acadier.
—nen = Acadische.

Ilfrobat.

effajou' (spr.: akkazjoe), m. —s, —s = mahonieboom.
= akanthus, bereklauw,
effan'tbub, m.
Wfarnaltiett, 1. = Acarnanie.
afarnalsiltt = Acarnanisch.
afataletlifit = akatalektisch: volmaakt, onverkort (van verzen).
effattiolir, m. —en, —en = akatholiek, nietkatholiek. afatbo'fflit akatholiek, nietkatholiek. a fatbefiaiWittub, m. — akatholicisme.
—n, ilfalienbaunt, m. = akka?Wife, W.
cia; mimosa.
%Oct.
Meld'
f. —a = akkapareeftfatiarentent (spr.: .
ment, woekeropkoop. fftfiWareur', m. —5, —e
= akkapareur, woekeropkooper.
%Mama/ion', w. —, —en = akklamatie, toe= bij akklamatie. (atlantic'.
juiching; burd)
yen, icbto. (b.) = toejuichen.
efffilmattiation', w. —, —en = akklimatizatie.
afflimatilie'ren flit, (b.) = zich akklimatizeeren. ?Ifffintatilie'rmtg, w. — = akklimatizatie.
—, —en — = akkolade.
ffrfola'be,
?Iffentmobation', —, —en = akkommodatie,
aanpassing. afrommobfe'rett,idm.(b.)=akkommodeeren, schikken, aanpassen. fiffonnituble'a
=no, w. — = akkommodatie.
tiffoiMmottentent (spr.: .panjend), 1. —s
begeleiding, akkompagnement. affoutpagnie'.
ren (spr.: . . panjie . .), fcbtv. (b.) = akkompagneeren, begeleiden.
ffftarbi, m. —(e)s, —e = akkoord: samenklank;
overeenstemming; overeenkomst, schikking;
einen L macben, treffen, fd)lief3en= een akkoord
maken; gericbtlid)er unb aubergericbtIld)er =
gerechtelijke en onderhandsche schikking,
akkoord; im 21. arbeiten = op stukloon werken,
aangenomen werk hebben. lifforb iarbeft, w. —
aangenomen werk, stukwerk. afforbie'rett,icbw.
(b.) = akkordeeren, een schikking maken; overeenstemmen. tiffor'bion, 1. —s, —s — akkordion, handharmonika. elfforbloipt, :lath m.
stukloon. *Ifforb itarif, m. = tarief voor stukwerk.
littoucOeue (spr.: akkoesjeur), m. —s, —e —
accoucheur. ?Iffinteu'le, w. —, = accoucheuse, vroedvrouw.
aftvebitie'ren, fd)w. (b.) = akkrediteeren (van
geloof sbrieven voorzien). Ifffrebitite, 1. —s, —e =
geloofsbrief ; kredietbrief.
?Iffuntulation', w. —, —en = akkumulatie,
op(een)hooping, opeenstapeling. ftflumulalor,
m. —s, .. o'ren = akkumulator. affuntulie'ren,
fcbtv.
= akkumuleeren, op(een)hoopen.
akkuraat, precies, nauwgezet, -keurig,
joist. ?Itturaterfe, w. — = akkuratesse, nauwkeurigheid, -gezetheid.
m. —(e)s, —e = akkusatief, 4de
naamval. Ifflufatibobjett, 1. = lijdend voorwerp, akkusatief-objekt.
—(e)s, —en = akoluth: altaarftfolutir,
dienaar, ondergeestelijke.
Montt', I. —(e)s = akoniet, wolfswortel, monnikskap. effottit'liture, w. = akonietzuur.
a !mete = a conto: voor rekening.
afauivie'rest, fd)to. (b.) = verkrijgen, verwerven.
—, —en= akquizitie: ('t) verIffquifftiote,
werven, ('t) verworvene, aanwinst.
eltribie', w. — = akribie: zorg, nauwkeurigheid.
afroantalifch = akroamatisch: voordragend.
?Maki', in. —en, —en = akrobaat.
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akrobatisch.
w. — = akropolis: bovenstad;
citadel (van Athene, Thebe e. d.).
1. —(s), cba u. den = akrostichon, naamvers.
ba! foei! jakkes!
40! MO!
Ittt, m. —(e)s, —e = handeling, daad; akte, bedrijf ; houding van 't levend model, pose;
teekening naar 't levend (naakt) model; lift von
etw. ttebmen = nota van iets nemen.
?ittil'on, m. = Akteon.
?Me, w. —n = processtuk, akte; etw. 3u
ben 91. .n (ad acta) legen = lets ter griffie
deponeeren, bij de stukken voegen (ook fig.).
Virtenbedel, m.= nummerteeken (van stukken).
titlettbeft, 1. = verzameling stukken, dossier.
litlettuttOpe, w. = portefeuille, map. ?Wien.
utenlrn, m. = bureaukraat, kantoormensch.
Vitlenvepolitoriutn, +bunt, m. = aktekast.
tinenfrnreiber, m. = akteschrijver, kopilst.
m. = bundel, stapel stukken.
1. = stuk, akte.
?Melte, m. —s, —e = akteur.
= aktie, (bewijs van) aandeel;
w.
91. auf lTlamen, Mamenaftie = aandeel op
naam; auf ben Znbaber (lautenb), 3ttbaber=
aftie= aandeel aan toonder. eit'itenantetilrnein,
m. = (bewijs van) aandeel. eirtiengeleillrnatt,
w. = maatschappij op aandeelen, naamlooze
vennootschap. ettlienittbabev, m. = aandeelhouder. VirtiettraOttal, 1. = maatschappelijk
kapitaal. litlientontmanbit'geleilirnbatt, w. =
kommanditaire vennootschap op aandeelen.
eitlienfrntoittbet, m. = beurs-, aktienzwendel.
litliettipetttiant, .10teler, m. = beursspekulant.
certifikaat van aandeel.
Vititteniertilitat, 1.
= aktiniè: zeeanemoon.
Vittrnie, w.
handeling, daad, aktie;
—n
Vinton',
in 91. treden = in a. treden.
m. —s, —e = aandeelhouder.
I. attib' = aktief, werkzaam; a.. er Ziffiater =
officier in aktieven dienst. II. Itftib i , —s =
aktief, bedrijvende vorm.
titti'Ven, 131. = aktief (vermogen).
ItttilYbeitanb; m. VittiteraVital, 1. = aktief
(vermogen). fittittlorberung, w. = inschuld.
aktieve handel, uitvoerfinttebattbel, m.
w. — = aktiviteit. MOO'.
handel.
utaffe, W. = aktief (bij faillissement).
frnttib, w. = inschuld. Vitti'Vunt, 1. —s, ..Da,
zie 91 tit) II. lititti'Vertnagett, 1. = aktief
(vermogen).
zaal voor 't levend
m.; .itubte,
model; studie naar 't 1. (naakt) m.
eittualite, to. —, —en = aktualiteit (werkelijkheld, tegenwoordige toestand).
..rien =
m.
eitittar', tn. —s, —e,
griffier, gerechtschrijver.
litittartat, 1. —(e)s, —e = griffie.
attuell' = aktueel, tegenwoordig, werkelijk.
ttt. = plechtige (school)handeling.
Vituttunttuv', w. —, —en = akupunktuur :
naaldsteek (in de chirurgie).
ettuiftit, w. — geluidsleer, akoestiek.
aftettilrn akoestisch, geluidkundig, geluids
I. ate = akuut (scherp; (ziekte) snel verloopend,
(kwestie) trandend). II. Vile, at. —(e)s, —e=
scherp toonteeken.
atiebte'ren, idnv (i.) = toetreden.
versnelling, akcelaratie.
Vif3eleution', to. —
afielerie'ven, irnw. (b.) = versnellen.
m.
—(e)s,
—e
= akcent, klemtoonlitaent,
(teeken). litiettneOve, w. = leer van den klemafrobalifrn

rube,

toon. Itt5entuation', — betoning, klemlegging, ('t) plaatsen van toonteekens, akcentuatie. ataentuie'ren, id)to. (b.) = akcentueeren,
met klem uitspreken, betonen.
titsepiffe, 1. —(s), —(n) = ontvangbewijs,
akcepis(se). I. —(e)s —e = aanneming,
akceptatie (v. eery wissel), akcept; geakcepteerde wissel; lt. einbolen = laten akcepteeren.
at3ebta'bei = akceptabel, aannemelijk. VitseP,
aannemer, akceptant.
tent' m. —en, —en
lit4eptattott', to. —, —en = akceptatie, aanneming. Vitaept(ationO)'trebit, m. = akceptkrediet. tir3eplettburn, 1. = akcepteboek. at.
5e#tie'ren, irnw. (b.) = aannemen, akcepteeren:
honoreeren. to. akceptprovizie.
m. . lies, . . lie = akces: toegang, -lacing.
at 5effi'bet = akcessibel, toegankelijk, minzaam.
m. —en, —en = surnumerair.
elf aellit, 1. —(s), —(s) = akcessit, bijprijs.
atiello'rilrn = accessoir, bijkomstig. titieffo'.
vittut, 1. —s, ..rien = bijzaak, bijkomstigheid.
titsibettb', 1. —, ..bettlien = ('t) toevallige,
toevallige baten, emolumenten. atiibenteir =
akcidenteel, toevallig. w. —, —en =
bijwerk (in drukkerij). Vitaibenebruderei, w. =
kleindrukkerij.
Vitatb/amt, 1. = akcijns-, belastingkantoor.
belastbaar. eitilb'beautte(v) —
at3iO'bar
ambtenaar van de belastingen.

to. —,

= akcijns, verbruiksbelasting; akcijnskantoor. ?itaiWeitutabute, ID. = akcijnsontvangst. Titiib'einttebuter, m. ontvanger van
den akcijns. atai6'frei = vrij van akcijns.
w. = vrijdom van akcijns.
littNittiOettor, m. inspekteur van de indirelde belastingen.
91 littea. a. e. = auf 21eferung.
?tt.
Vitae! = (ttieberrbein.) lang zal hij levee! heil!
filabalter, m. —s = albast. alabaltertoetif —
zoo blank als albast. itilabaltergi#4, m. =
(gips)albast. alabaltern = albasten, van albast.
alalie: spraakloosheid.
w. —
m. —(e)s = alant, alantswortel.
m. = Alarik.
Winne, m. —s, —e = alarm; wekker.
glade, w. alarmbel, -klok, wekker. auntie's
sett, irnw. (b.) = alarmeeren. ettartnift, m. —en,
—en = alarmist, onrustzaaier.
ttlarttt'llOfeitet w .;
m.; strOtvinuner, 111.;
.borrirntung, w. = alarmlifluit; -schot (noodschot); -vlotter; -toestel (-schel).
m. —s, —e = alum. alattn'artig
aluinbad. tilaun'=
aluinachtig. Vilaun'bab, 1.
blibung, w. aluinvorming. ?Mutt/burn, m.
= aluingroeve. alatenen, irnw. (b.) = aluinen,
met aluinwater doortrekken. Wittun'erbe, tv. =
aluingaar, goed gealuinaarde. alaun'gas
aluind. tilaun'grube, w. = aluingroeve. alautt'•
bald(' = aluinhoudend. tilautt'bittte, w.
aluinhut, -kokerij. atatettirnt, alaultig =
aluinachtig.
Itlaust'llfieber, m.; •1tebevei, w.; .fteitt, m. =
aluinlikoker ; -kokerij ; -steen.
1.; .toert, 1.; .auttev, m. = aluinflwater ; -werk; (-kokerij); -sulker.
flub = 211m (91aube 91., ecbwetbildr 91.).
=
Viibane'le, —n,
elibaltev, m. —s,
Albanees. Viiba'nten, 1. = Albanie. Vilba'niev,
m. —s, — = Albanier, Albanees. albaltifrn,
aibatteltirn = Albanisch, Albanecsch.
= albatros, stormvogel.
til'batroO, m.
—11 = (wit) koorhemd, albe; blei,
Iii'be, w.
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witvisch; ook = efl'ber,
—n = witte
1. --5 = alizarine (roode kleurstof).
populier, abeel.
Wit m. —(e)s u. —en, —e(n) = alk (een zwemvogel).
Wibever, w.
—en = dwaasheid, gek(kig)heid.
I. nrbern, 91b1. onnoozel, dom ;dwaas,zot ;a . . es
Oefdpvett, 3eug = zottepraat, -klap, onzin.
m.
—n
alkalde (Sp.: burgeonzin praten, dom meester, rechter).
II. al'bern, fdjw. (b.)
doen; (ook) gekheid (met elkaar) maken.
WIWI', 1. —5, —en
alkali, loogzout. ellfali.
Wilbernfoit, w. —, —en = dwaasheid, enz.
fatiou', w. —, —en = alkalizatie. altalt1c§
Wl'bert, w. = Albert. Wibertrue, w. = Alberfd)w. (b.) = alkalizeeren.
tine. Wibertillev, WrbertStaler, m. —s, -1. --(e)s, —e = alkaloide.
etita3ar', m. —s, —e = Alkazar : paleis.
flibigeuler,
—s, — Albigens.
m. —s, —e =alkohol.
albinen'1110 = Albigensisch.
m. = drankbestrijder.
m. —s, —
WibiniS'utud, m. — = albinisme (pigmentloos= alkoholikus, drankzuchtige.
held). Albino, m. —s, —s = Albino.
w. —, —en = alkoholizatie, wijngeestvorming.
= Albion.
alfoljoinie'ren, Ito). (b.) = alkoholizeeren.
m. = Albrecht, Albert.
IttfoOotiOlnuO, m. — = alkoholisme, drankzucht ; 93efampfung be y 91. = drankbestrijding.
1. —5, —s = album.
1. —s = albumine: eiwitstof.
Wilol)olutiflbramt, m. = misbruik van sterken
filbumistat', —(e)s, —e = eiwitlichaam, -verdrank. ettfobotontetvie', w. = alkoholometrie.
binding.
?Moran' = Steven.
Wibuluin'11001er, 1.; .pro3e13, m. (iberfabreu, Wiltetleu, m. —s, — = alkoof.
I. em, —s = al, heelal.
1.) = albuminellpapier; -proces.
albus, witpenningl.
m.
II. all(er, —e, —es) = al(les), allemaal; alter
—
unb jeber= iedereen; alles ed)One = al 't mooie;
alcalfd) = alceisch (vers) (nad)
w. — = alchimie (kunst om gond te alle bret Zage = om de drie dagen; was tut man
m. —en, —en = alchimist.
maken).
nld)t alles fur bie Stinber? =wat doet men al
alchimistisch.
niet enz.; wer alles? = wie al(zoo); was wtrb er
altijimiltifer)
m. —(e)s, —e = (chem.) aldehyde.
nod) alles erleben milifen! = wat zal hij nog
(alzoo) moeten beleven! was ber ntd)t alles
etliberutatt (spr.: aoldem4n), m. —a, .. men =
tint ! wat weet hij toch veel! wat die al niet
(Eng.) alderman, wethouder. ell'berutattn, in.=
oudste deken.
weetl bet all unb jeber (belegenbett
bij elke
. nen = Aldinische uitgave.
gelegenheid; in allem = in alles; alles in allem=
ellbrtta, w.
ale, bier.
alles te zamen genomen, alles welbeschouwd;
Vie (spr.: eel), 1. —s
alie lefts: ber Vein trt alle = is op; alle mad)en =
gewaagd, kans.. .
aleate'vile0
= Aleman.
op maken; cute werben = op gaan; vgl. b eib e,
—n,
Itlentan'ne,
elle, emit I,
43offe, Deft, e. a.
atentan'ttilA = Alemannisch.
alert' = vlug, levendig; oplettend, waakzaam. alla'beublitO = elken (iederen, allen) avond;
van elken avond.
Wleu'ron, 1. —s = aleuron, kleefmeel.
%Mule**, 131. = Aleoeten (eil.). aleuitifcb ---= /MO, m. = Allah.
aleoetisch.
all'barmberais = albarmhartig.
ftlegan'ber,
= Alexander. Wiegatt'brien, Itll'bartnbeviigteit, w. = albarmhartigheid.
= Alexan- all'befamit = welbekend, alom bekend.
= Alexandria. Wieganbrilte,
drina. Itlegatthrilier, m. —s — Alexan- all'beliebt = algemeen geliefd, bemind.
drijn (inwoner v. Alexandria en een vers). airba' = aldaar.
alegaubrrnifib = Alexandrijnsch.
1. = geheel Duitschland.
m. = Alexis.
[all'bietoeil' = dewijl, wij1].
WWII*
m. —es, —e = grappemaker. enfant
zie all II. allebeue = dat (al)les: trot a. =
&ever, w. —, —en= goochelarij, grappemakerij,
ondanks (trots) alles, en toch.
zotternij.
w.
—n
laan, allee, wandeling.
m. = Alfons, Alfonsus.
—en=
tI1egat', 1. —(e)s, —e, Allegation, w.
flub, m. = Alfred.
aangehaalde plaats, aanhaling, citaat.
allegie'ren, fd)w. (1).) = aanhalen.
filfreWco, zie Wr es o.
WIleaorie', w. —n = allegorie. allego'riftt =
Algarviö.
1.
w.
—n = alge, zeegras, wier.
allegorisch. aIlegorilie'ren, fd)ro. (1).) = allego= algebra. olgebrall0 = alge- rizeeren. WIlegorift', m. —en, —en = allegorist.
efiliebra, w.
bralsch. ellgebraift', m. —en, —en = algebraist I. allegretto = allegretto, eenigszins levendig.
1. = Algiers. II. Wilmette, 1. —s, —5
1. = Algeria.
('t) allegretto.
m. —s, — = Algerijn. al'gierift# = I. alle'gro = allegro, levendig, vlug.
Algerijnsch, Algiersch.
II. Allegro, 1. —5, —5 = ('t) allegro.
itthautibra, w. — = Alhambra.
*Mein' = alleen, slechts; maar, echter; intusbeweifen (11).
schen, alleen; iton a. bas a3ellett eines buttbes
—s, --5 = alibi; feht
= alieneeren, vervreemden
idiredt tint = 't blaffen van een hoed verschrikt
alieuie'ren,
hem al; bas fief)ft bu body allein (gust.: von
Alignment' (spr.: alienjem4), 1. —s, —s
allein(e)) = dat kun je toch zelf wel zien.
alignement, rooilijn. atignie'ren,
(1).) =
uitsluitend, onverdeeld
de rooilijn bepalen, rooien.
m.
bezit.
Mutate, f. —(e)e, —e = verzorgingskosten,
nt. =
onderhoud. Alimentation', —, —en =
m.; •gefOrtitt, 1.;
alleenRge)zang (solo); -spraak; -handel.
alimentatie, onderhoud. atimentie'vett, !dm.
m.; .berrIttaft, m.; .1)errirner,
(1).) = alimenteeren, onderhouden.
m. = alleenilhandelaar (monopolist); -heeralines.
filruea, 1. —5, —5
schappij ; -heerscher.
w. —n=
aliquot = (rek.) opgaand.
= eenig, uitsluitend, enkel; ber a. . e
faktor.
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de eenige God; flit beitten a.. en —en, = alliantie, verbond, bondgenootschap.
Mott
= ahninnend.
voor uw uitsluitend gebruik; fur eliebenb (afbr.:
Oebraucb
ty . —, —en = legeering, (metaal)voor eigen rekening.
a.. e 9letttung
tr. = mengingrettnung,
i
menging.
tlitigationb
meisje
alleen.
tniibiten,
rekening.
cbenb = alleenzaligmakend. allein iftebenb =
—en
=
alligator,
kaaiman.
alleenstaand, afgezonderd. lltlein'bertant, m. = ettligalor, m. —s,
alligie i ren, fcbm. (b.) = legeeren, mengen.
alleenverkoop.
eternal' = telkens; ein flit a. = eens voor al. alliie'ren, id)to. (1.) = alligeren, verbinden; bie
911Itierten = de gealligerden.
Ittlentatt i be, w. —n = allemande (een clans).
elettfalt6' = desnoods; misschien, hoogstens. ?Itineration', —, —en = alliteratie, stafrijm.
allettfattlig = mogelijk, eventueel. etent. alliterie'ren, fcbw. (1.) = allitereeren.
jaarlijks(ch), (van) elk jaar.
bat'ben = overal, alom, allerwegen.
= almachtig.
macbt, = almacht.
allerart i = allerlei.
Albarmhartige.
alltnalytiM = langzamerhand, allengs, geleiIllt'erbartner, m. —s
delijk.
allerbeft' allerbest; am a.. en = 't a. alley.
—n = gemeentegoed;
Oriftlicbft = allerchristelijkst. elerbing0 i — elltmett'be (gwst .), u).
(ook) gemeenteweide (op de Alpen).
[in elk opzicht, alleszins]; weliswaar, ja, zeker.
maandelijks(ch), (van) elke
elerburcblatuVtig= allerdoorluchtigst. elev. allmo i natlitb
= Almoeder, Moeder
maand. elll'ututter,
allereerst; 311 a. = 't allereerst, v66r
erft i
allerminst.
natuur.
=
i
elergeringft
alles.
attniiebeticb = (van) iederen nacht, nachtelijk.
bigft = allergenadigst.
Ittl'erfialter, m. = Albehouder, Albehoeder. tittobro'ger, m. —s, = Allobroog (een oude
?lt'terbei'tigen,
volksnaam
tat Zuid-Franlcrijk).
allerhande,
-lei.
eterbanb' =
vrij erfgoed.
1. = Allerheiligen. al i terbeiligft = allerheiligst; /Mob', f. —(e)s —e
—s, . bleu-heilige
Bilabial' allodiaal.
bas e = 't Allerheilige (in den tempel),
91Mb.
der heiligen; 't heilige sakrament. aliterbbil)fti
allerhoogst; 91. (van vorsten). tItterbbffift. ^tllolittion', w. —, —en = allokutie, aanspraak.
—n = allonge.
be-Odle = hoogstdezelve. allerlei' = allerlei, fltlott'ge (spr.: alldzje), w.
= allongepruik.
-hande; ein bunter = mengelmoes. alter. Ittion'ge#eriiite,
m. —en, —en = allopaat. ?Mom.
allerlaatst; 3u all. = 't allerlaatst, in
tbie, w. — allopatie. attelmlbilt§ = allode allerlaatste plaats.
.rneift'; .nacbit' = allerilliefst; patisch.
?Malvin, qm. = bijzaken ; ongepastheden.
-meest; -naast (dichtstbij).
alzijdig, algeat i terlinett i (e)ft; sttb i tigft; .orleit (oeO') = alliebenb = alziend.
allerlinieuwst;-noodigst(-noodzakelijkst);-wegen
meen. talleitigteit, ID. — = alzijdigheid.
= (van)
attleitb' = allerietts.
(overal).
elk uur.
fill'erfebaffer, m. = Schepper van 't heelal.
allerslechtst.
Uttlag, m. —(e)s, —e = dagelijksch leven, d.. e
at'lerfibleibleft
1It'lerfee'lett (Zag. ob. gel° = Allerzielen(dag). sleur. attlitglitO = ( all e)daagsch ;alit ift =
gewoon, dagelijksch, iederen dag.
= van alle kanten, alien betreffend;
3tt unierm a.. en Zergniigen = tot ons aller
kit, w. —en alledaagschheid, gewoongenoegen]. al i terfeitb' = aan alle kanten, aller- held, algemeenheid, banaliteit. ftilitagObe.
wegen ; alien tezamen; (wiittid)e) all. mob' 3u fibaftigung, w. = dagelijksche bezigheid.
(u) alien wel te rusten. atilerms=
tag6gefelnuilli, 1. beuzelpraat, laf, onbedui1d)lafett
dend gesnap. 911l i tagdgefiebt, 1. = alledaagsch,
tertaltigit alleronderdanigst; tbr a.. er
Diener dienstwillige en gehoorzame dienaar.
banaal gerichtlartagbtleib, 1. = daagsch kleed.
tittlagOteben, 1.= ('t) dagelijksche, ('t) gewone
artertutirtd i , .tve'ge(n) = allerwegen.
knutselaar,
duivelstoeleven. ?IttlagOmettict, m. = alledaagsch mensch,
inettblmfeter, m.
= kosmopoliet,
sleurmensch. Illtlagdtvott, nt. = dagelijksche
jager. ettlerteettb i biirger,
die overal gemakkelijk thuis is. ftlitertuelW=
sleur. Ittl i tagbtuith m. alledaagsche, versleten
geestigheid.
frennb, m. allemansvriend. ell'tertnettnert,
m. = kranige kerel. tIt'lertuettOltare, m. = alti umfaWenb = alomvattend.
¶3I. = allures.
aartsgek.
allemaal, alles (alien) te zamen,
w. —, —en = alluzie, toe-, zinspeling.
elefantt
gezamenlijk. alletue i ge overal, allerwegen, allubiat' = alluviaal, aangeslibd. Ittlubialierbe,
aangeslibde grond, alluvium. elltubioni,
altijd. allernert(e) (gwst.) altijd; thans, nu,
w. —, —en = alluvie, aanslibbing. Witu'biwtt,
net; [Stott terwij1]: all(e)sett' altijd, steeds.
alomtegenwoordigheid.
1.
—s,
Dien = alluvium ('t aangeslibde).
ellt'fie'gettivart, m.
?(Il i bater, m. = Alvader. all i berefirt i = algeall'gegentuarli g = alomtegenwoordig.
albesturend. att.
meen gegerd. alltnal i tenb
Liebe = algemeen, door alien bemind. all'ge.
m. = alwijsheid.
mad' = zoetjes aan, langzamerhand, allengs.
Werfe = alwijs.
atrgentein' = algemeen; im a.. en = in, over alltuifrettb = alwetend. Illttnif i fettbeit, W.
algemeenalwetendheid. VIttluifferei, w.— = alles't algemeen. w. =
held. all'genteinberittittb ilicb voor alien ver- weterij, oppervlakkigheid.
waar, alwaar.
staanbaar, populair. [aWgenus i fam = in alle all'tuo'
m. = pantograaf, alteekenaar.
opzichten voldoende]. Ittl i getnalt, to.= almacht,
= al te . . .
= almach- alt i 3eit = all e3ett. all'att
onweerstaanbaarheid.
= algemeen at1'3ubalb', 411 1 38,4W u. w. = al te gauw,
tig, onweerstaanbaar.
allemaal,
allen
algoed.
i
att
i
suntat
al te vroeg enz.
geldig, afdoend.
= ('t) totaai, algemeenheid.
tezamen. all'aufebe, all'subiel' u. w. = al te
1111'beit, w.
algemeene heerschappij.
zeer, al te veel, enz.
tIll'berrIc§aft, w.
bergweide, berg.
alhier.
Wu*, w. —, —en
all'bier'
—n, ?Mato', to. — ?Winn ***Biter, w.
= Alma mater, universiteit.
WIliatt i ce (spr. :

21Imanad)
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eil'utanad), m. -s, -e = almanak.
ittitnanbin', m. -s, -e almandin(e) (een soort
granaat).
Wilnenrau10, m. = (Tirol) Alpenroos.
Winter, m. -s, -, (Tirol) zie %Toler; (ook)
Alpenlied.
1. -5, - = aalmoes. nrutolenautt,
1. = aalmoezenierskamer. Wilstolenbiktle,
to. = armebus. nintofenier', m. -a, -e =
aalmoezenier. w. = armekas.
gil'utoienOileger, m. = aalmoezenier, armeverzorger. Wiluolenitod, m. = armebus.
-, -n = aloe. It'lee4attf, m. =
?floe,
aloghennep.loOolb, 1. = alonout.
m. = Aloisius.
-n = elft.
ro.
?Ito*,
I. ttfp, m. -(e)s, -e = nachtmerrie, booze
geest; (fig.) drukkende last.
zie 9I1m en 9IIp e.
II. ?up,
I. /Ulnae, m. u. 1. -s = (weefsel) alpaka.
II. filoala, 1. -5 = alpaka (nieuw zilver).
1. -s, -5 = alpako (een schaap).
al 04 ' 4 = a(1) pari; a. p. ftebett = (al) pari staan.
1. = nachtmerrie, zie 91Ip I.
WO, -, -n = Alp, berg: 911p en = Alpen.
fcbm. (b.) = een klein Alpenbedrijf't Alpenbedrijf
Rip. (b.)
hebben.
oefenen. Iti'petsbaOn, w. = Alpenspoor(weg).
fil'penbirre, to. = Alpenberk.
= ('t) trekken naar de Alpenweide (van de
herders). ell'oenfii0ver, m = gids in de Alpen.
eti'pengibilcOen, 1. = Alpenklokje (ook plant).
1. = Alpengloeien. filO(en)birt,
m. = Alpenherder. nili(en)i)orn, I. = (instr.)
Alpenhoorn; (bergspits) Alpenhorn. litp(en)•
Otte, w. = Alpenhut. ell'pettpat, m. = pas
over de Alpen. ID. = Alpenroos,
rhododendron. ni'Venitocf, m. = Alpenstok.
ell'OenbeilcOett, 1. = Alpenviooltje. eil',O(en).
**JIM**, ID. = zuivelbedrijf op de Alpen.
1111)1ja, I. -(s), --s = Alfa. 11101)abet', I. -(e)s,
-e alfabet, ('t) Abc. all*tbeliftt = alfabetisch. aip0abetifie'ren, fcbto. (b.) = alfabetizeeren, in alfabetische orde rangschikken.
1110'00, m. = melkerij in de Alpen.ilYipitin
at'Oifcb
zie 91Ipenborn.
m. -en, -en = Alpinist,
Alpenvriend. ftiO'fraut, 1. = leverkruid.
tn. -5, - = Alpenler, tine(n)er,
herder, -bewoner. = bitterzoet.
ftWralut, m. = duivekervel, aardrook (een
plant).
?Mann', m. -(e)s, -e = alruin (toover-, heksewortel). Wirau'ne, 5/famine, -n, -n =
alruin, toovenares, heks.
alb = als, dan; als, en wel, namelijk, tot; toen,
dat; (gwst.) al maar, als, meestal, aldoor enz.;
ether ift To vie! Wert als (ob. wie) ber anbere
evenveel waard als; er tat es (ob. tole) wenn,
als ob = hij deed alsof ...... ; nicbt fo reid) als
er = als hij; er ift ebenfo fcblau als gewanbt =
even sluw als handig; toter al5 11ut dan
(als) bloed; er bat mel)r els er braud)t = meer
dan (als) hij noodig heeft; wer fonft, wer attbers
ate id)? = wie anders dan (als) ik? feiner als
id) = niemand dan (als) ik; er ift au Hug, als
= te verstandig, dan dat hij enz. ;
baT3 er u. 1.
er ftarb als Settler als bedelaar; alter bier ift
als Zieweis nicbts Wert = als bewijs; verid)iebene
Oetreibe al% (tole): %men, alBelaen u. 1. en. =
verschillende graven als; afa ba fthb als daar
zijn; cds VIntwort = in antwoord; bier bient als
92acbricbt = tot (als) bericht ; als wir ibn faben=

WItersnormuttbid)aft.

toen wij hem zagen; eines Zags
=
= dadelijk, aanstonds,
eens, dat (toen).
al spoedig. (Oblong' = then, vervolgens, dan.
-tt
elft, vgl. More.
arlo (ook alio') = (al)zoo, (al)dus. arlobalb' =
alabalb en fobafb. allofort, .1efir'fofort, =gfeicb, sfebr.
alt (alter, eiltert) = oud, mein illterer llruber =
mijn oudste broer; ein Utterer Mann = een
eenigszins bejaard man; 91Iter = oude (wijn,
persoon enz.), ouwe; ber 9.1Ite = de ouwe; aft
unb jung oud en jong; bie %lien = de
Ouden; 91Ites unb 9teues = oud en nieuw; jung
gemobnt alt getan (11); beim alten bleiben,
fallen = bij 't oude blijven, laten. II. ?In, m.
-(e)s, -e = alt(stem).
gewezen.
= oud.
alta'b(e)lig = oud-adellijk.
nlialgebirge, 1. = Altaigebergte.
eiltant'inamt, m. -(e)s, „manner = oudamman, oud-baljuw. altategeleben =van ouds
voornaam.
balkon.
*titan', m. -s, -e
9ilt an.
-n
nacelle, w
m. -s, ..are = altaar.
*War',
1.; =Watt, 1.; .belle, D.; sbiener, m.;
40ittunel, m. = altaarljbeeld; -blad; -kleed;
-dienaar; -hemel.
ttarif t', m. -en, -en= altarist (altaardiertaarl.
etttaeltild, 1. = altaarstuk.
atbaden = oudbakken.
91It'buricb, m. = oud-student.
.beutIcir;
= Oud-II
Britsch; -Duitsch; -Hollandsch.
m. - = (gwst.) ouderdom. ntreilen.
Outlier, m. = handelaar in oud
ijzer. iiI'teln, fcbro. (IL) = beginnen oud te
worden. fcbto. (f.) = oud worden, oud
zijn. ?Modell, m. = lijftocht (beding van
levenslange verzorginq van dengene, die een
boeregoed enz. overgeeft). talenteiler, m. = lijftochtenaar (vgl. 91Itentell).
I. Tiller, m., zie aft I. II. ?Ulm 1. -s, - =
ouderdom, leeftijd, (soms = 3eitafier) ;in meinem
2t. = op mijn 1.; er ift (ftebt) in meinem 9t. =
van mijn 1.; im 91. = in den ouderdom, op
hoogen 1.; nad) bem 91. befOrbert werbett = naar
ancienniteit bevorderd worden; bas polbette
if. de gouden eeuw; f cblitt nor Zorbeit
nicbt = hoe ouder hoe gekker; von a. . a ber van ouds (her); von a.. a = oudtijds; felt a. . a=
van oudsher, sedert overoude tijden.
itineration', to. -, -en = alteratie, opwinaing.
alterie'ren, fcbto. (ti.) = altereeren, opwinden.
zie elterlicb. fillerutaint, m. =
oudste, deken, vgl. 911bermantt. ellermutter,
tv. = (over)grootmoeder. alley**, fd)w. (I). u. 1.)
zie
= oud worden, verouderen.

eitern.

attevnatib' = alternatief. Ititernatrbe,
-n = alternatief, nood-, wisselkeus. alter.
afwisselen, alterneeren.
nie'ren, fcbm. (b.)
zie 911terlI. ffilerOfolge, = ancienniteit. eillerOgenot, m. = tijdgenoot, iem. van
denzelfden leeftijd. allerOgrau = grijs van
ouderdom. ittiler6Ofetutig, = ouderdomstoelage. tiller#Oratibent, m. = president als
oudste lid. tillearente, w. = ouderdomsrente.
•
afgeleefd, vet.vallen.
oiler(6)1ottna0
= ouderdomszwakte, verval
ter(4)10toiic§e,
van krachten. til itergtule, to. =leeftijd, levens= ouderdomsvertrap. tillerbtoerfhterung,
= voogdij
zekering. fillerbOornusubitinift,

tiltersaulage.

voor minderjarigen. ItliterbiuInge, w. = toelage wegens ancienniteit, ouderdomstoelage.
tIt'tertunt, 1. —(e)s, . Aftmer = oudheid, antiquiteit (abstr. en knkr.); [ ouderdom].
tiimelei',
—, —en = oudhedemanie. WU.
tertiintler, m. —s, — = antiquaar, oudhedeliefhebber. = oud, antiek, ouderwetsch. TIVtertitinlirtreit, —, —en = ouderwetschheid; iets uit de oudheid, antiquiteit.
elfitertum&foricber, m. = oudheidvorscher,
-kundige, archeoloog. III'tertunt4fortsbung,
w. = oudheidstudie, archeologie. In'tertuu0.
gefellI4aft, w. = vereeniging voor oudheidkunde. tIrtertuntWernbler, m. koopman in
oudheden, antiquaar. ?WtertuntRunbe, w. =
oudheidkunde. fIllertuntOlunbige(r) = oudheidkenner, archeoloog. fillertunamtufeunt,
J. = muzeum van oudheden.
ftl'terbater, us. = (over)grootvader.
ftllefteon. —n, —n oudste; ouderling, deken.
011eftentollegium, f = kollege van oudsten,
van ouderlingen.
?Winder, m. = lapper, reparateur
w.
altfluit.
alt'friin'tiftb (Sup.: . .fircbite)
oud-Frankisch,
Gotisch; ouderwetsch. = oudvorstelijk. altigebadett = oudbakken. altgebient
= oudgediend.
w. = altviool.
elltgefell, tn. = meesterknecht. =
van 't oude geloof, orthodox. VtIt'biistbler, m. =
uitdrager.
= althea, heemst.
WItOee', w.
m.
altheestroop.
altlier'gebrat§t, ./Ontutlitft = oud(vaderlijk),
traditioneel, ouderwetsch; es ift a. = (ook) 't is
traditie.
tilt'bont, 1. = althoorn. ftltift', m. —en, —en =
altist. w. —nett = alt(zangeres).
IlIt'Isingleruftanb, m. = oude-jufferschap,
oude-vrijsterschap. VIlefattjolil', tn. = oudkatholiek. attlatOolife0 = oud-katholiek.
ratOoliain'utun, m. = oud-katholicisme.
tlug = hoogwijs, pedant, wijsneuzig. ettrtnedit,
m. = meesterknecht. = oudachtig,
oudsch. tlitutiin'nerbeint, 1. = oude-mannehuis.
fIltlitanitnraut, f. = vlooiekruid. ItIttitart,
w. = oude Mark. ellemeifter, m. = glidemeester, baas; meester. altutobilit = ouderwetsch. alt'stor'biirt = Oud-Noordsch.
rein, m. —en, —en = (gwst.) schoenlapper;
uitdrager. alt'vü'utiftls
Oud-Romeinseh.
tiltritin'utun,
= altruisme.
m. = altzanger.
Wit'f4Iiiffet, tn. = C-sleutel.
m., zie Viltentell(er). WIt'fiabt,
W. = oude stad (nl. 't oude stadsgedeelte).
altstem.
w.
altleitanten't110 = oudtestamentisch.
teeiftfj = oud-, voorvaderlijk, ouderwetsch.
aarts-, voorvaderlijk; ook =
attluiterlie6
alto t [altbettelifit oude-vrouwachtig, oude-wijve... I ItIt'borbevit, 131. =
voorvaderen, -ouders. tIltisiei'bergehtnititf, 1. =
oude-wijvepraat elltivei'beruarrftett, f. —
oude-wijvepraatjes, bakersprookje. etttiuet'berg
Trimmer, m. = oud-wijvezomer, nazomer;
herfstdraden. altitreibile0 = oude-vrouwachtig;
verwijfd.
Ittuutinat, —(e)s aluminaat (zwavelzure
kleiaarde). tituutinit, m. —(e)s = aluminiet
(een soort kleiaarde). Wluntiltiunt, f. —s =
aluminium.
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ameliorierett.

ellutunat', f —(e)s, —e = kostschool, alumnaat, alumneum. Illunt'ne, m. —n, —n,
m.
. nen = alumnus, kostleerling, (ook) verpleegde.
ellunit, 1. —(e)s, —e = aluinsteen, aluniet.
?Ilbeolarlaut, m. = alveolare letter, (soort)
tandletter. ?Mork, w. —11 = alveool
(tandkas, longblaasje).
m. = Alwin.
tn.
Alwina.
al&Ho'niftte Zage = gelukkige dagen.
A. M. = Anno mundi : in 't jaar der wereld.
= an b em.
Wittabe'ub, m. = Amadeus.
amalgam', 1. —s, —e = amalgama, kwikverbinding. amalgamation', w. —, —en = amalgameering. atitalgantie'ren, Pm. (1) ) = amalgameeren.
ttutalia, etutalie, W. = Amalia.
w. = Amalthea.
tlinanuest'IW, m.
fes = amanuensis,
helper.
?Immure, m. —(e)s, —en = amarant (plant);
(ook een soort pracht)vink. atitaran'ten(farbig)
= amarant(kleurig), violetrood. ?Intavaitt'4ols,
= amarant-, purperhout.
amarelle, w.
—It = amarelle (een kers).
— = amaryllis, narcislelie.
ItutarWlin, ID.
amateur', M. —s, —e = amateur.
Winaio'ne, w. —n amazone. Ilmaio'nenf
fleib, f = amazonekleed. ktlutabo'nenftrout,
m. = Amazonerivier, Maranhon.
Wutbalfa'be, w. —It = ambassade, gezantschap. tIntballabeue, m. —s, —e = ambassadeur.
?Weber, m. —s = amber. ant'berfarbig = amberkleurig.
autbie'vett, fd)w. (1).)= ambieeren, Bingen (staan)
naar. ambition', — = ambitie. ambitios
nie'ren, fcl)w. (1).) = ambitionneeren. ambitIOW
= ambitieus.
Ituebot, m. ..borres, . belle = aambeeld (ook
in 't oor); immer auf etnen 91. fdpnieben =
altijd op 'tzelfde aambeeld slaan; amm er.
etutbotülod, m. = aambeeldblok. Itue6613.
men, —s, — = aambeeldje.
.ftod, m. = aambeeldblok.
Ilin'bra, tn. ob. 1. —5, —s,
w.
—s =
ambra, amber.
tIntbrolia, w. — = ambrozia, ambrozijn, godespijs. antbrolia'nifc# = Ambroziaansch. aut.
broliftt = ambrozisch, hemelsch. gintbrolitsb,
m. = Ambrozius.
ambulant' = ambulant, omzwervend, roadtrekkend. elutbulantiWutuO, m. — = ambulantisme. Itutbulatte, —eri= ambulance,
veldlazaret. Vlutbulanernagen, m. ambulanambulatorisch,
cewagen. antbulate'rif0
ambulant.
—It = mier.
Wineife, w.
fcbw. (b.)
laioelen, krieuwelen.
m.; gei, f. = miereflleeuw; -ei.
It'utelfenjjfeeffee, m.; •Oaufett m.;
401, m.; -lager, M.; safer, M. = mierelleter;
-hoop; -egel; -Jager; -kever.
?I'uteifentrierfsn, =Tauten, 1. = mierekriebeling,
-kruipen, formikatie.
Wutelfettillaive, m.; -neft, 1.; -f sure, su. =
mierdleeuw ; -nest; -zuur.
trittelleullIcbauber, m.; .ftein, m. =
pen (formikatie); -steen.
amelioration', w. —, —en = amelioratie, verbetering. auteliorie'ren, 1d)w. (b.) amelioreeren, verbeteren.

ilinetmebt.
1. = stijfsel.
tt'ntelungen, $1. = Amelingen.
et 'men, 1. -s, - = amen; 3u allem 91. lagen
op alles ja en amen zeggen; ro getvir3 wie bas 91.
in bet Stircbe, wie bas 91. im Gebet = zoo zeker
als 2 x 2.
eintenbentent (spr.: amddemc1), 1. -s, -s =
amendement. amenbie'ven, idpv. (b.) = amendeeren.
ebneirifa, = Amerika. Itmeritainer, m. -s,
- Amerikaan. ?Intern a'nerin, to. -,
-nen = Amerikaansche. antevitaltild)
Amerikaansch. etuteritani6InuO, m. -,
. . men = Amerikanisme.
m. -(e)s, -e = amethyst.
*IntettAirfarbig = amethystkleurig.
ameublement' (spr.: ameublemd), 1. -a, -s =
ameublement.
m. -(e)s -e
amiant (soort asbest).
totmibin', m. -s = amidine.
etutivan'tett.anletn, qm. = Admiraliteits-eilanden.
ftnt'utann, m. -(e)s, „manner = (f dm.)
amman, baljuw.
Thu'me, w. -, -a = min, baker; (gwst. ook)
moeder. ttuentenntitetten, 1. = bakersprookje,
oude-wijvepraatje.
-n = (vogel) gors; (vrucht)
etut'uter, tv.
morel.
Ituttnevat', m. -s, -e = puts.
im'mertina, tn. -a, -e = 9Immer.
Ittnutoniat', 1. - s = ammoniak. ammonia.
iraliftb = ammoniakalisch, ammoniahoudend.
Ottnutonit', tn. -en, - en = 91mmonsborn.
WIttutottilev, m. -5, - = Ammoniet (yolk).
ammonium, 1. -5 = ammonium.
Itnt'utonOborn, 1. = ammonshoren (versteende
zeeslak).
amnezie, geheugenzwakte,
Ittnnefie', tD. geheugenloosheid.
amnestie.
ttmneitie',
-, -n
antneitie'ren, id)to. (1).) = amnestieeren.
amokmaker.
et'utottiiufer, m.
-n =
et'utor, m. = Amor. Itutoretle, w.
amourette ; amorette, liefdegodje.
Itutov'ee, ID. -, -n = klappertje.
amorlib(110) = amorf(isch), vormloos.
etutortilation', ro. -, -en = amortizatie,
schulddelging; (ook) ongeldigverklaring. Itutoro
filationblitatt, m. = amortizatieplan. amorti.
fie'ven, fcbro. (b.) = amortizeeren, delgen.
*Int'Oet, w. -, -n = (hang)lamp, hangvaas.
ant'petn, fcbtv. (b.) (nadj) = (gwst.) spartelen
(om).
ampere.
ampere, 1. -s, voetampere.
nWe'refut, m.
amperelj*InWe' velluteter, m. ; 'minute, tv.
meter ; -minuut enz.
zuring.
ampler m. -s
etutObil'ie, to. -, - n, etuttibi'biunt 1. -s,
_Men = amfibie. = amfibisch.
etutpt)iboti, 1. -s = amfibool, hoornblende.
ftutOtObotie', to. -, -n = amfibolie, dubbelzinnigheid. mObibtetu§', m. -(e)s, -e, elm.
Obi'brae046, m. - = amfibrachys ItmObittUo'nett, qm. = Amfiktyonen.
ItmObt'utasee, m. -a, - amfimacer, kretikus
(- -).
VImplWon, m. = Amfion.
elnibbipo'bett, FI31. = amfipoden, vlookreeften.
etutObittoaler, 1. -s, - amfitheater.
amfitheatersgewijze.
antObittgatealifeb
elutObitrile, w. = Amfitrite.
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*tmObilvtion, m. = Amfitryon; mild gastheer.
etut'Obova, w. .. ten amfora, groote krulk
met 2 ooren.
21mOtifiration', tv. -, -en = amplifikatie, nitbreiding. atnOtiligie'ven, icipm. (b.)
amplificeeren.
to. - amplitudo, slingerwijdte.
ttutpurte, tu. -n = ampulla, flesch.
amputation', to. -, -en = amputatie.
amputie'rett, film. (1.) = amputeeren.
-n = meerle, merel.
tD.
?but, 1. -(e)s, Minter = ambt, post, betrekking,
bediening, funktie; bestuur, raad, kommissie;
kantoor, bureau; ministerie (bureau), departement; mis, avondmaalsplechtigheid; von 91.. s
tuegen = ambtshalve; bas 91. ber ecbliiffel =
macht, recht der sleutelen; im 91. rein, bleibett =
in funktie zijn, blijven; bas ift nicbt meinea
.a
t.. a = dat is mijn werk niet; was beinea
nicbt (ba) lar3 beinen 93ortvit = bemoei u niet
met een andermans zaken; bas 91. /Alien = de
mis bedienen, 't avondmaal vieren; bas beinge
2t. = (ook) de inquisitie; vgl. ante.
Jett, 1. -a, - = ambtje, baantje, postje; ein
fettes Qt. = een vet postje. ttuttei', -, -en=
schoutsambt, rechthuis. atn'ten, id)to. (1.) =
am tier en. Itutt'from, tv. -, -en = (klooster)zuster van dienst. autttrei = ambteloos. Mitt.
040, 1. = raad-, rechthuis. anttie'ren, fcbtv.
(1.) = een ambt bekleeden, in funktie zijn,
fungeeren. amtlitO = ambtelijk, officieel,
ambts... ttmtmann, m. -(e)s, ..leute
baljuw, drost; (in Noordd.) pachter van
domeingoed; (in Zuidd.) distriktsprezident;
(gwst. ook) deurwaarder. tv. =
vrouw van den 91mtmann. fttentannictiaft,
= baljuwschap enz.
= (dikwijls) dienst. . officieel.
Ttutt6
Itutt6'attev, 1. = ancienniteit. gtmtWantvitt,
m. = aanvaarding van een ambt, in-funktietreding. et uttdiantoalt, m. = ambtenaar van
't openbaar ministerie bij 't kantongerecht.
etuttWbetugni6, = bevoegdheid, ressort.
Itnttb'bericbt, m. = officieel rapport, ambtelijk
verslag. ItuttWbeitteib, m. = officieel besluit.
ttuttO'bettlerber, m. = kandidaat, sollicitant.
= sollicitatie. ttuttWbe.
ttuttWbenterbung,
Orr, m. = distrikt, ressort, jurisdiktie. Wutt6'.
btatt, I. regeeringsblad, officieel blad. Itutt6'.
b yte, m. = (stadhuis)bode. etutt4'bruber, m. ambtgenoot, kollega. 2tuttWtbaratter, m. =
ambtelijk karakter. Vtutt6'biente, m. = pedel,
bode. ?InttWeib, m. = ambtseed; etw. auf
feinen 91. nebmett = de verantwoordelijkheid
voor lets op zich nemen. ?tuttWeifer, m.
dienstijver. ttuttbientlet;ung, tD. ontslag,
afzetting. antt6'fiitiig = bekwaam, bevoegd
voor een ambt. ettntOlolge, w. = opvolging,
hierarchie. ttuttWfron(e), .fubve, iv. = heeredienst. ttuttrfiitoung, w. = bestuur, beheer.
(gerechts)kosten. ttutt0'.
ItuttO'gebiibren, 431.
gefiitte, = (gerechts)kosten; emolumenten.
ltuttWeetieintnid, 1. = ambtsgeheim. ?WOW.
gebilfe, m. = adjunkt. atntWeentii1i = volgens
't ambt, officieel. IttntWgettoffe, m. = ambtgenoot. ttuttb'nevidit, 1. = kantongerecht. Ittnt6'.
gericbt4rat, m. = (titel voor ouderen) kantonambtsbezigrechter. Ituttd'oeittiifte, ¶3l.
heden. tlitutWgefit4t, 1.= officieel, deftig gezicht.
= gezag, autoriteit. auttb'.
2tuttWgetualt,
batber = ambtshalve. littitblytubtuttg, tv.
officieele daad, ambtshandeling. etutte'imuOt.
mann, m. = kreitskommissaris. tittitO'battO
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21mtbaus. Wintt6'1jol1eit, w. = ambachtsheerlijkheid. finttd'int)aber, m. = ambtsbekleeder,
ambtenaar. MittWtleib, f., fleibung, m. =
ambtsgewaad, -kleeding. VttntWroften, 431. =
bestuurs-, bureaukosten. ftuttOlniette, —
%nits g efid)t. tluttd'utifOrauct, m. = ambtsmisbruik. eluttOltarVolger, m. = opvolger (in
een ambt). eltnt6'perfon, = officieel persoon.
Vtuttb'pftege, w. = beheer van een publiek
domein. fitittWKiiebt, w. = ambts-, dienstplicht.
atntWOrtitttig = ressorteerende onder een
(kanton)gerecht. Ittntd'veife, w. = ambtsreis.
elint4'44ter, m. = kantonrechter. eltut6'0
fc§reiben, 1. = officieel schrijven. ettntbittrei.
ber, m. = griffier aan een kantongerecht.
ambtelijk zegel.
eintt0'fiegel,
m. = bestuurszetel. IttntWitube, w. = kantoor,
bureau. Ittittblag, m. = zittingsdag. ftutt4'.
Vinare% w. = dienst, funktie. iftuttblvattjt,
w. = ambtsgewaad, -kostuum. fluttbiberrid).
tung,
= ambtsbezigheid, funktie.
berrnalter, m. = beheerder, administrateur.
tfint6'betioefer, = ambts-, plaatsvervanger.
ftuttWbogt, w. = baljuw, ambachtsheer; ook =
.b iener. Wint6'bogtei, ID. = baljuwschap;
en = =bans. IttnWborgiinger, m = ambtsvoorganger. Iltntinuototung, = dienstwoning. etintOlviirbe, w. = ambtelijke waardigheid. IltntiVaintuter, 1. = bureau, kantoor.
Ittautete, —(e)s, —e = amulet.
atttillant'
amuzant. Itutiileutent i (spr.: . .mcl)
—s, —s = amuzement. antiilie'ren, 1d)to.
(ti.) = amuzeeren.
Nuttigbalin', 1. —5 = amygdaline, amandelstof.
I. an, $rap. mit Dat. and Akk.: aan: an ber
03anb borten = aan den muur; am
:i1d) fiten; SIBIn Iiegt am Mein; am bofe lebett;
Qebrer an ber 91ealfcbule = aan de middelbare
school ; es ift fein gutes baar an ibm (11); er biingt
an feinem Gruber (II en) is aan .. gehecht ; fit an
einem p ergrelfen, oerfiittbigen; etw. Iiegt mit am
beraett; es liegt mir nid)ts an ber Gate, ift mir
nid)ts an ber Cate geIegett = er is me niets aan
gelegen; er arbeitet an einem aBOrterbut ; leiben,
fterben an einer Strattfbeit; id) labte mid) an ben
Wrilcbtett = verkwikte me aan; telittebmen an
bem Offentliten £eben; Gefallen, allif3fallen an
einer Sate babett, fittben = plezier, hekel aan
iets hebben; an einer Gate 3weifeln, uersoei.
feln; einen an leinem sang erfennen; it febe an
ber ed)rift, wer u. 1. to. = aan de hand, wie enz.;
reit, arm an Wreuttben; ERangel an harem Seib;
es feblt mir an einer Gate; — etw. an bie Wanb
bEtngen; an bie 9Irbeit geben; butt) an einen
legen = de hand aan iem. slaan; id) fomme an
bie 91eibe, bie Reihe fommt an mid); an einett
benfen, glauben, fit !Oren = aan iem. denken,
gelooven, zich storen ; an einen fcbreiben, einen
Q3rief ritten; an einen eine Witte tun; bas baus
gren3t UO130 an bie etabttnauer; his an bas
Zor; Ms an ben 9Ibenb = tot (aan) den avond;
NJ : am Dfen fiten; ein Stinb an ber bomb filbrett;
er fcbrieb an ber Dant) = bij den muur; — fit
an ben £fen feten; an bie taufenb 931antt; In:
wenn id) an 3f)rer Stale ware = in Uw plaats
was; an einem Drt wot)nen, leben; ber Stine
fcbmilst an ber Gonne = in de zon; am Leben
fein; wir loben an ibm ben grof3ett lei = we
prijzen in hem zijn groote vlijt ; 3u. ob. abnebmen
an Sewitt; alt an Zabren; einem an Stennt.
nillen natfteben, gIeititebn, iiberlegen fein,
fibertreffen = in kennis bij iem. achterstaan, met
iem. gelijkstaan, boven iem. staan, iem. overVAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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treffen; eitt .28tue an Out; — einem an bie' attb
geben iem. in de hand komen, iem. helpen;
jegens: reblit an einem banbeln = brad jegens
iem. handelen; met: am etab, an ber %Tide
get)en; naar: gefunb an .Seib unb Geele; op: am
Zioben, an ber Erbe liegett, fit3en =op den grond;
an einem Pelf en fteitern; am Zobe fein = op
sterven liggen; fit an einem raten; an einer
dare Derlieren; Stritif iiben an (sat.); am
Morgen, am ttbenb, anittag, Zage = op den
morgen of 's morgens enz.; am foIgenben lag =
(op) den volgenden dag; am Gonntag = op Zondag; am eaten = (op) den eersten; am ettbe ber
aBote; — eft)). an bie Rlanb fcbreiben; einem
bas 97/effer an bie Yteble feten; ein 9lecbt an eine
(lib 3:eitter) Gate Oben = recht op een zaak
hebben; an (unb fftr) fit = op zich zelf; over:
id) freue mid), argere mid) an biefer Cate; tegen:
lid) an bie aBattb lelytten = tegen den muur
leunen; tot: lid) an einen wettben; van: es
nid)ts Wages an ber ganaen (5e1d)id)te = er is
geen woord waar van de heele geschiedenis; es
lit nid)ts an bem = er is niets van aan; es liegt
nur an ibm = 't hangt maar van hem af; fd)toad)
am Seift feitt = zwak van geest ; zonder voorz.:
wir wollett uns am Wlurie batten = we zullen de
rivier houden; bie 91eibe ift an mir, id) bin an ber
91eibe 't is mijn beurt (vgl. 91eib e); es ift an
mir au befeblen = ik heb to bevelen; (obb.) mir
an! = mij goed! Cie flub am Sieben = U moet
spelen ('t is Uw beurt); id) tue clines, was an mir
ill = wat ik kan; bu bait Webler an bir =
je bent met gebreken behept; am 931orgen, am
9Ibenb u. 1. w. = 's morgens, 's avonds enz.; er
fam an meinem baus p orbei hij kwam mijn
huis voorbij; er fcbreibt am ftbnftett=t mooist;
fo ift es mir am liebrien = 't liefst; — fit an
eitten erinttern zich iem. herinneren; nat)e
an (bie) 3e1)n Zaler= ongeveer 10 daalders; vgl.
liegen, Quft, 3eit. II. an, %b y.: non
beute an = van nu af.
thtabOtiliblnuO, m.; sift, m. —en, —en =
anabaptIlisme; -1st (wederdooper).
tinat§ovet (spr.: ko . .), m. —en, —en = anachoreet, kluizenaar.
.. men =
einattroniWutu8 (spr.: . .kro. .),.m.
anachronisme, fout tegen de tijdrekening.
strottritilit (spr.: . .kro..) = anachronistisch,
in strijd met de tijdrekening.
etnagrantnt', 1. —s,—e= anagram: letterraadsel.
an'atmeln, [an'aftnlitten], fd)w. (1.) = gelijkmaken.
tInatolutb', 1. —(e)s, —e = anakoloet (zin,
waarvan de deelen niet bij elkaar passen).
tinafolutliie', ID. -, —n = anakoloetie.
anatreen'tild) = anakreontisch (op de wijze van
Anakreon's lyr. po'dzie).
ftnaletlen, q31. = analekta, bloemlezing.
ftnaleplita, $1. = analeptika, versterkende
middelen. analeOlifit = analeptisch.
analoog, analogisch.
analog', analo'giftb
elnalogie', tv. --n = analogie, overeenkomst.
etnalogon, 1. —s, ..ga = analogon, overeenkomstig iets.
IlnalObabet, m. —en, —en = analfabeet.
—n = analieze, ontleding. anaIlnaltrfe,
Itifie'ven, fd)w. (b.)
analizeeren. ttnaltrtil,
— analitika, ontbindings-, ontledingsleer.
ffitaltrtiter, m. —s, — analitikus. analtf.
analitisch.
11'nant, f. = Anam (rijk in Aehter-Indie).
anantilifit = Anam(it)isch.
— = anemie, bloedarmoede.
Mantle',
3

aniimif0.
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anet'utifit = anemisch, bloedarm.
Wttattaii, w. —, — U. ..naffe = ananas.
an'antern, ftw. (b.) = meren, verankeren.
MuWilt', tn. —(e)s, —e = anapest (..., ...--).
anapti'ltile0 = anapestisch Ivvers,.
\
etttaliber, w. —, —n = anaphora, herhaling van
't beginwoord.
?tunable', w. —, ----n = anarchie.
anavAilik attarc§i'itifc§ = anuchistisch.
ginardiiit, m. —en, —en = anarchist.
attltgetn, fcbw. (b.): fit eine Strattfbett a. = zich
ziek ergeren. an'atten, ftw. (1.) = aangeboren
zijn; tot gewoonte (natuur) worden.
attaftali14 = anastatisch: opfrisschend, opwekkend; a.. e Orucferei = anastatische drukkerij (om oude drukken te verveelvoudigen).
?titbitOefie', W. — = anestezie, gevoelloosheid.
antiltOe'tilt# = anestetisch, gevoelloosmakend,
verdoovend.
Miatbene, 1. —s, —e, etnatbenta, 1. —s, —s u.
—ta = anatema, banvloek. anatiginatifie'ren,
ftw. (b.) = anatematizeeren, vervloeken, in den
ban doen.
an'atuten, Rim. (b.) = aan-, beademen.
etnateue, m. —en, —en = anatoom. ittitatontie,
w. —, —tt = anatomie. anatontie'ren, fcbtv.
(b.) = anatomizeeren. Miattrittifer, m. —s,
— = anatoom. attattentiftb = anatomisch.
Itnatontift, m. —en, —en = anatomist.
attli#en, fdm. (b.) = (jag.) aanlokken, azen;
(chem.) aanstippen, -tasten. an giugeln, ftw.
(b.) einen = iem. toelonken, oogjes geven.
an'baden, fdm. u. ft. (1.) = aanbakken. angora).
nett, ftw. (b.) etw. = voorbereiden, den weg
banen voor (verbeteringen e. d.); fko a. = voorbereid worden. MebaOtiung, w. —, —en =
voorbereiding. an'braten II& fcbw. (b.) = zich
tot een bal samenvoegen, zich samenpakken.
angotinbeln, ftw. (b.) (mit einem) ---- (met iem.)
aanleggen, beginnen (vrijerij). Mibrittbelei',
t v. —, —en = vrijerij. an'battnen, Ito). (b.) ----vasttooveren; wie angebannt = als vastgetooverd. litt'batt, m. = aanbouw, teelt; (sours)
ontginning; bij(ge)bouw; vestiging (op nieuwen
grand). an'bauen, fcbtv. (b.) = aan-, bijbouwen;
(lb.) verbouwen, telen; ontginnen; 114 a. =
zich vestigen. litebatter, m. —s, — = planter,
kweeker; ontginner; kolonist.
an'befebten, ft. (b.) = bevelen, gelasten; (aanbevelen), lid) etw. anbefoblen feitt fallen = iets
ter harte nemen. tIn'beginn, m. = (aan)begin;
von 91. = van den aanvang (der tijden) af.
an'bebattett, ft. (b.) = aanhouden (niet uitdoen).
attbei' = hierbij, ingesloten, nevens-, bijgaand:
a. bie verlangten 93iiter. an'beiten, zie b ellen.
an'beijen, it. 0 . ) = aanbijten, bijten in of aan;
toehappen (ook fig.); bijten (aan 't aas); [ontbijten (na 't vasten)]; Sum 91. = om er in te bijten,
om te zoenen; lieb a. = zich vastbijten.
litt'belang = 91n betref f. an'belangen, fcbm.
(b.) = betreffen; was mid) anbelangt = wat mij
betreft.
an'betten, ftw. (1.) = (einen) aanblaffen.
atebequentett, fcbtv. (b.) = schikken, aanpassen;
fit§ einer Sate a. = zich naar iets sch., zich
aan jets aanp. an'beraunten, ftw. (1.) = (een
termijn e. d.) vaststellen, bepalen, (een vergadering) beleggen, uitschrijven. ftn'berattututig, w.
—, —en = vaststelling enz.
an'beregt = voornoemd'.
etti'berg, m. = heuvel.
an'beten, fcbtv. (1.) =aanbid'den. an'betettlituert,

attbringett.

siviltbig = aanbiddelijk, -biddingswaardig
eitt'beter, m. = aanbidder.
Mi'betraiOt: in 91. bleier Sate = met 't oog op,
uit aanmerking van deze zaak. ettebetreff: in lt.
bleier Sate = aangaande deze zaak, wat deze
zaak betreft. an'betreffett, ft. (b.) = anb e.
fang en. an'betteln, fd)w. (1.) eitten = iemand
(om iets) bedelen. Itn'betung, w. —, —en =
aanbidding. atebetunglitviitbig = anb et ens.
wurbig.
an'biebetett, fcbtv. (b.) einen = lief, aardig tegen
iem. doen. an'biegett, ft. (1.) = buigen naar,
aanbuigen; -hechten; vgl. an g eb o g en. ?tit's
biegung, w. = aanhechting. anlifetett, rt. (b.)=
aanbieden, een offerte doen; 't eerste bod doen
(bij verkooping); wer bietet an? = wie biedt er
geld voor? tin'bieter, m. —s, — = eerste
bieder (bij aanbesteding), inschrijver. elit'bie•
tung, w. —, —en = aanbieding, -bod; inschrijving, vgl. ..bieter. an'bilben, fcbtv. (b.): einem
etw. a. = lets aan iem. maken, 't hem geven.
iem. daarvan voorzien: Fl3bObus bilbete aRibas
evelsOrett an = gaf Midas ezelsooren. an'.
binben, ft. (b.) = vast-, aanbinden; (een sehip)
vastleggen, meren; [einen (mit lBlumen u. f. iv.)
a. = iem. (bloemen enz.) schenken, cadeau
doen]; (bei) einem einen wren a. = schulden,
een beer bij iem. maken; (mit einem) beginnen,
ruzie maken; furj angebunben = kort aangebonden, kort van stof. ettt'bill, m. = ('t) aanbijten, beet; (jag.) (lok)aas.
an'blafen, Rim. (b.) = zwart maken (met rook
roet enz.); a., (1.) zwart worden (gloeilicht bijv.).
an'bfalett, ft. (b.) = aanblazen, -wakkeren;
blazen (op een blactsinstrument), beginnen te
blazen, blazende laten hooren, aankondigen.
an'bfatten, ftw. (b.) = aanelkaar klampen;
inkepen. atebtlitten, ftw. (b.) = blauwachtig
maken. atebleden, fcbtv. (b.) einen = iem. de
tanden laten zien. Militia, m. = aanblik, gezicht; oogopslag; auf ben erften 91. = op 't eerste
gezicht; bei biefem VI. = op dit (dat) gezicht.
an'bliden, fcbw. (b.) =aanblikken, -zien,-kijken.
an'blinfen, ftw. (b.) = aan-, tegenblinken;
oak = an'bfittle(1)n, fcbro. (b.) einen = knipoogjes geven, knipoogen tegen. an'blitien,
fcbtv. (b.) = met flikkerende oogen aankijken.
atebtOtett, ftw. (b.) einen = iemand aanbulken.
atebobten, fcbtv. (b.) = aanboren; (einen Zuell,
eine Erbicbitt) aanb.; (ein Wal3) opsteken; (eitt
Scbiff) doorboren (om 't te doen zinken); einen
(um (belb) a. = iem. (geld) willen afhalen; elicit
mit etw. a. = aanhouden, trachten iem. voor
een zaak te winnen, polsen, vervolgen. Mi'botp
rung, Iv. —, —en = aanboring; poging (om
iem. voor een zaak te winnen, tot iets over te
halen) enz. an'botaett, fditt). (1.) = vastpinnen,
-bouten. an'borben, fd)tv. (b.) = enteren, aan
boord klampen. anberb inaOute, w. = ('t) (in)laden. etu'bot, zie 9111 gebo t.
an'brallen, ftw. (b.) = aanbrassen. an'braten,
ft. (Ij . u. 1.) = even (laten) braden. anlirtiunen,
fcbw. (1. tt. b.) = bruinen (nl. bruin warden en
bruin maken). an'bratifett, Iota). (1.) = aanbruisen. att'brerten, it. (1.) = aanbreken,
-snijden, beginnen aan; (mijn) openen; a., (f.) =
aanbreken, beginnen, komen; vgl. ang ebro.
cb en, 91acbmittag. an'brettnett, unr. (b.) =
op-, aansteken; a., (f.) = vuur vatten, ontbranden; angebrannt riecbett tt. 1. w. = aangebrand
ruiken enz. Ilit'btingegelb, f. = aanbrenggeld.
an'bringett, unr. (1.) = aanbrengen, plaatsen;
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anbringett.

te pas brengen; indienen, inbrengen; [verklik- tin'berbat = veranderlijk, te veranderen.
ken, aangeven]; (einen etrattf in einer Sauer)
1nberei', to. —, —en = verandering(szucht).
aanbr., maken; (f eine tod)ter, eine Dare) aan an'bevenfalW ufw., zie anbernfalls ufw.
den man brengen; eitte Silage, Oefcbtverbe a. — an'e (e) wet eit6' = van den anderen kant, andereen klacht inbrengen, indienen; (einen) een
deels, anderzijds. eln'bergelcbteftertinb, 1. =
plaats, een betrekking bezorgen; emit wobI ob.
neef, nicht in den tweeden graad. an'bertei' —
gut angebrad)tes Dort = een juist te pas gevan een andere soort. an'berntat': ein a. = een
sproken woord, een woordje op zijn pas; fibel
anderen keer.
angebracbt = misplaatst ; vgl. ang ebr a cb t. iin'bern, fcbtv. (b.) = veranderen, anders maken,
Ittt'bringung, tv. — = plaatsing, ('t) aanbren- vermaken; id) fatttt es nicbt ii. = kan er niets
gen, [verklikken]. fttt'btingeOrtitnie, to. = aan- aan doen; fein.e 9teligion, feine 9Inficbt a. = van
brengpremie. Tht'bringer, m. = indiener, aangodsdienst, van meening veranderen; 110 A. =
brenger, verklikker, aanklager. tin'bringerei, veranderen, anders worden; bas Wetter bnbert
w. —, —en = aanbrengerij, verklikkerij.11Ws
rid) = verandert ; er bat rid) febr gelinbert = hij is
brudj, m. = opening (van een mijn), ontginning;
zeer veranderd; es letf3t lid) baratt nitts mebr
('t) aanbreken, begin (van den dag bijv.: bet 91.
a. = daar is niets meer aan te veranderen, te
bee Zages); (begin van) bederf. att'briidjig =
doen.
bedorven, aangestoken, rot. eln'briictifireit, an'bernfalld' = anders, in 't andere geval. an'.
to. — = bederf, verrotting, rotheid. an'briiben, berttleitO' = anderdeels, -zijds. an'becntei16' =
ftw. (ft.) = (met heet water) broeien. an'brillien, anderdeels, ten andere. an'bevort4' = ',warts.
fcbw. ( f) .) einen = aanbrullen, -snauwen. an'. an'ber0 = anders, op een andere wijze, verbruntnten, fcbto. (b.) einen = brommen tegen, schillend ; a. als = anders dan (of als); irgenbwo
op iem., iem. beknorren. an'briiten, fcbto. (b.) ---a. = 'ergens anders, elders; es wirb not gatt3 a.
beginnen te broeden; ein angebriitetes (i =
foramen = 't zal nog wel anders worden; wenn
een vuil ei.
a., too a.= ten minste als, mite; mit wirb gan3
an'buntlen, fd)w. (b.) = aanbonsen.
a. (berl.) = ik word zoo naar. an'bev6ben.
Itnciennittif (c = s), to. —, —en = ancienniteit. fenb = andersdenkend. an'berfeilig = ander,
Vitt'ba4t, w. —, —en = vrome aandacht, eerbieverder; omstaand. an'berleitir = anb er er.
dige stemming, ('t) in-zich-gekeerd-zijn, devotie,
1 eits. an'ber6Wo' = ergens anders, elders;
vroomheid; gebed; feitte 91. balten, verrid)ten =
an'ber6Wo1ev' = ergens anders vandaan, van
zijn gebed doen. ftnbat4telei', n:). — = schijn- elders; att'beatuoiOn' = ergens anders, elders
vroomheid, kwezelarij, bigotterie. an'eticbteln, (been).
itto. (b.) = den vrome spelen (uithangen). an'bertljalb' = anderhalf; a. etunben (ook:
an'bdcbtig = vroom, in zich gekeerd, devoot; a. . e etunbe) = 111 2 uur. an'bertbat'big = (in
aandachtig. tin'btic4tiev, m. —s, —, Itn'brubt.
verhouding van) 1 : 1%. Itn'bertbalbitbItifer,
ling, m. —s, —e = kwezelaar, schijnvrome. tn. = twijfelaar (ledikant).
Wn'Inutt6butb, 1. = gebedeboek, godsdienstig ett'berung, to. —, —en= verandering, wijziging.
handboek. an'bnibtOtob = oneerbiedig. fln'.
Ittt'berungOborfcblag, m. = wijzigingsvoorstel,
baibtOiibung, ID. = godsdienstoefening, (vrome) amendement.
oefening. att'bacttbUoll = anbattig.
an'bertveretig = ander , verder. an'bertutivt6' -etnbalttlien, 1. = Andaluzie. ttnbatu'ller, m., elders, ergens anders. an'bertocit' = .warts;
-in, tn. = Andaluzier, Andaluzische.
(ook) overigens. an'benveilin = ander; en =
-warts.
anbalttlifcb = Andaluzisch.
andante= andante. etnban'te, 1. —s, —s = ('t) an'beutett, fd)w. (b.) = aanduiden, te verstaan
andante. andantino = andantino. einbanti'no, geven; aanwijzen; voorspellen, aankondigen;
1. —s, —s = ('t) andantino.
einem etm. (gerid)tlid)) a. = iem. iets aanzeggen,
an'bauern, fcbto. (b.) = voortduren, aanhouden. beteekenen. Itn'beutung, w. = aanduiding,
Itn'ben, v. = Andes (geb.).
-wijzing; toespeling;aankondiging,voorspelling;
I. int'bettren, unr. (b.): bettf' einmal an! = denk aanzegging. ett'beutung6Weile = terloops, zoo
eens aan! benf maI eitter an! = stel je eens voor!
even. an'bicbten, ftw. (b.) = (einem etw.) toeII. eln'bettren, 1. —5, — = herinnering, aan- dichten, -schrijven, aanwrijven. titt'bicbtung,
denken, gedachtenis, heugenis; aandenken,
to. = toedichting, aanwrijving, -tijging. an'.
souvenir, gedachtenis; Sum 9I. an biefe tat =
bienen, fcbw. (1.) = aanbieden. an'biettern,
ter herinnering aan; in frifcbem 91. feitt, ftebett,
fcbw. (1.) = (einett) met een bulging aanspreken.
ob. .. baben = nog versch in 't geheugen liggen,
an'bonnern, fcbw. (b.) = (einen) met donderenhebben; feligen, glorreiten 9.1..s = zaliger,
de stem aanspreken, aanbulderen; tote ange.
roemrijker gedachtenis.
bonttert = als door den bliksem getroffen.
att'bev = ander; am a..n Zage = (op) den vol- Itn'bortt, tn. = malrove.
genden dag; einmal fiber bas a.. e = telkens an'berren, fcbw. (f.) = aan (iets) vastdrogen.
weer, keer op keer; einer um ben a..n = om Wit'bratift, m = (aan)drang; toevloed, menigte.
den anderen, beurt om beurt: einen Zag um an'brtingen, fcbm. (b.) an (Wf.) = (aan)dringen
ben a..n, um ben a..n Zag= om den anderen
tegen of aan.
dag; er macbt eine Zummbeit fiber bie a.. e= (tneve'a6, nt. = Andreas, Andries, Dries. etn.
hij doet de eene domheid voor, de andere na;
Ine'ailtreui, 1. = St.-Andrieskruis. tinbre'nO.
unter a..Itt ob. linter a..n = onder andere;
°Oen, m. = Orde van St. Andreas.
etwas a.. es = iets anders; von jemanb a..s, an'brablcht, fd)w. (b.) = aandraaien (op de
con etw. a..tn rebett = van iem., van lets draaibank); (eine Stielber ritett ibm tote ange.
anders spreken; eine ins a.. e gered)net = door bretfeit = als aan 't lijf gegoten, gesghilderd.
elkaar gerekend; a.. er 9.Infitt, a..n einnes
an'breljen, fcbw. (1.) = aandraaien; einem eine
werben = van meening veranderen; fit eines
Rafe a. = iem. bij den neus hebben, voor den
a..n befintten = zich beginnen zich bedenken;
gek houden; ook = anbrecbleItt. an'bvelrbett,
auf ber a..n Seite = anbrerfeits.
ft. (1).) = beginnen te dorschen. an'bringen, rt.
nn'berartig = andersoortig, van andere soort. (i.) = (auf ben Weinb) aan-, indringen; oak =
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anbrangen. an'brittgliib = dn. u. auf bring.
lid). an'broben, icbw. (1).) einem (mit) etw. --fem. met lets dreigen; a. = (soma abs.) dreigen. ffit'brobitug, w. = bedreiging.
ffnbroltteba, w. = Andromeda (persoon en sterrebeeld).
Ittt'bruif, m. = (typ.) verbeterblad. an'briilfen,
lcbw. (b.) = aandrukken, -duwen. an'buften,
fcbw. (b.) einen = toegeuren. an'bunfeln, icbw.
(1.) = donker worden (vooral van kleuren).
[anburcb' = hierdoor]. an'bufeln fhb, TOD. (b.):
lid einen a. = zich een roes drinken.
ateeden, id)w. (b.) = stooten tegen.
ettei'be, W. — = Eneide, lied van Eneas.
ateeifern, id)w. (b.) = aanmoedigen, -wakkeren,
-vuren. ein'elferung, w. = aanmoediging. an'=
eignen, lcbw. (b.) = [toeschrijven, aanpassen;
IA a. = toegedaan zijn]; licb a. = zich eigen
maken, zich toegigenen. tits'eignuttg, w. —,
—en = toeeigening, ('t) zich-eigen-maken.
atteinan'ber = aaneen, aan elkander, samen;
a. fleben = aaneenkleven, -plakken; a. grown
= aan elkaar grenzen; a. fommen = (ook) handgemeen worden, vgl. geraten. tineittan'ber.
'Aging, w. = samenvoeging. atteinatt'ber•
btingenb = samenhangend.
?Weft:tole, w. —, —n = anekdote. anelbolett.
artig, .baft = anekdoteachtig. efnefbolett•
(tiger, m. = anekdotejager.
an'efeln, fcbw. (b.): bas cleft mid) an = daar
walg ik van, daar heb ik een hekel aan; [sours:
id) efle etw. an].
efttentoligraW, m.; .nteter, 1. = anemollgraaf ;
-meter (windljteekentoestel, -meter). etneuto'ne,
w. —, —11 = anemoon. fittentoffob', I. —s,
—e = anemoskoop, -meter, zie boven.
an'entitfeblett, it. (b.) = aanbevelen, rekommandeeren. litt'entoteigung, iv. = aanbeveling.
an'entpfunben =nagevoeld, uit de tweede hand.
ffn'erbe, m. = eerste erfgenaam (die de andere
afkoopt, vooral op 't land). an'erben, icbw. (i.) =
bij overerving ten deel vallen; aangeboren zijn;
angeerbte Torurteile=overge4rfde, aangeboren
.. ; bas tit ibm angeerbt = dat is hem van
nature eigen, heeft hij van zijn ouders; a., (b.) =
doen (over)erven.
I. an'erbieten lick ft. (b.) = rich aanbieden, rich
bereid verklaren. II. eln'erbieten, 1. —s, —,
titt l erbietung, w. —, —en = aanbod, -bieding;
offerte; einem ein 21. macben = iem. een offerte,
aanbod doen.
an'erfannt = erkend, welbekend. atrertannter.
ma'jen = (zooals) algemeen erkend (wordt).
an'erfennbar = te erkennen, toe te geven. an'.
erfettnen, unr. (b.) (biswelien untrennbar) =
erkennen; toegeven; ge1etlici) a. = legitimeeren;
nid)t a. = verloochenen; (bas Oerbienft) erkennen, waardeeren. an'erfenttenb = erkentelijk;
waardeerend. an'erfettnettOttiert = prijzenswaardig. tin'ertemstnig, w. u. 1. = erkenning.
efteerfettnung, w. = erkenning, waardeering;
(ook) goedkeuring; eervolle vermelding.
Iftteroib', 1. —(e)s, —e, ftneroit'barontetter,
1. = anerolde-barometer.
an'erfttaffett, ft. (b.) = geboren doen worden
met; (einem etw.) bij de geboorte, bij 't scheppen schenken; bas ift him a. = aangeschapen,
-geboren. an'ergettgen, fcbw. (b.) einem etw. —
in iem. lets doen ontstaan. aseersieben, ft. (1).)—
door de opvoeding schenken, bijbrengen; bas
lit ibm atterpgett = daar is hij in: opgevoed.
attliicbeln, fcbtv. (b.) = aanwaaieren. att'fac4en,
icim. (b.) .i. aanblazen ('t vuur; maar vooral
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fig.) aanwakkeren, -vuren. attlabeln, icbw.
(b.) = aanrijgen; (ein Gefprad)) beginnen, een
boom opzetten. attlabrbar= (van een kust e. d.)
toegankelijk, genaakbaar.
I. an'fabrett., ft. (b.) = (goederen) aanrijden,
-voeren; (einen) aan-, toesnauwen, uitvaren
tegen; a., (b. it. 1.) = aankomen, komen aanrijden of aanvaren; aanleggen; (in de mijn)
gaan, neerdalen; gegen, an (91ff.) a. = tegen
(iets) aanrijden, -varen (ber Wubrmann bat, ber
D3agen ift angefabren); bie Oergwerfer fabren
an = gaan in de mijn. II. Ifttlabren, I. = ('t)
aanrijden enz. vgl. anf ab ten I.
eln'fabriebacbt, in. = ingang (van een mijn).
eitt'fOrt, w. = aankomst, nadering; ('t) afdalen (in de mijn); aanlegplaats, station; oprijlaan. Wall, m. = val (tegen iets); aanval,
vlaag, schok; erfgoed, ('t) toevallen (van een
erfenis), ('t) erven; ('t) neerstrijken (van vogels);
(mijnw.) stut, steun. an'taffett, ft. (b.) = aan-,
overvallen, bestormen, aanranden, -tasten;
(jag.) bie Wabrte a. = 't spoor zoeken, volgen;
[a., (i.) ten deel vallen, toevallen]. an'fiiffig =
(zeer) vatbaar ; [toekomend, ten deel vallend;
ten deel gevallen].
ffn'fang, m. —e(a), ..fange = aanvang, begin;
im %., Bu 91. = in 't begin; von 91. an = van
't begin af; non 91. bia Bu Cabe = van begin tot
einde; 91. 3anuar = in 't begin van Januari;
ben 91. maden = een begin maken, den eersten
stap doen; [einen 91. nebmen = beginnen, ontstaan; alter 91. ift iwer = alle begin is moeilijk;
ltnfbnge (einer Wiffenid)aft) = beginselen; erne
91nfange = (ook) eerste begin, wording, eerste
ontwikkeling e. d. an'fattgen, ft. (b.) = beginnen, aanvangen, -leggen, ondernemen; wieber
von y arn a. = van voren af, op nieuw beginnen;
er fing bamit an, bat er .. = hij begon te.. ;
von q3olittf a. = over politiek beginnen, gaan
spreken; (ein Geffircift) beginnen, oprichten;
(ben Welbaug) openen; (es ungefcbidt, verfebrt)
aanleggen, -pakken; id) wet tticbt, was id) a.
loll = wat ik mod doen, beginnen; (way loll
td mit all betn Gelb) uitvoeren, beg. ? (es ift ntcbts
mit ibm) anBufangen = te beginnen, te doen,
uit te richten; (Streit, Strieg) beginnen, gaan
maken; [(ook gwst.) licb a. = beginnen, to
beginnen ziin]. Itterdttger, m. —s, — = beginner; beginneling, eerstbeginnende. an'fiing.
fieb = aanvankelijk, (in 't) eerst, in 't begin.
an'fattgb = eerst, in 't begin; gleid) a. = van 't
(eerste) begin af; [bij 't begin; ten eerste];
(gwst.) id) werbe a. (anfange) miibe = ik
begin moe te worden. fftt'fangitburbitabe, m. =
beginletter; grof3er 91. = hoofdletter. fftt'faitgii.
geltibtvinbigreit, w. = beginsnelheid. elit'fangli.
griittbe, $1. = beginselen Iftt'fattgabunft, m. =
begin-, nulpunt. etit'fangOlath m.: &bait im
21. = aanvangs-, beginsalaris. titt'fattgOvite,
w. = eerste regel.
att'farbett, lcbw. (b.) = kleuren. an'fallen, id)w.
(b.) = aanvatten, -pakken, -grijpen; a. belf en,
mit a. = (ook)een handje helpen ;ein Staub er fai3t
mid) an = overvalt mij; (kralen) aanrijgen.
an'faufen, lcbw. (1.) = gaan rotten;.angefaultes
obit = aangestoken fruit.
attlecbtbar = betwist-, aanvechtbaar. ass'fett.
ten, ft. (b.) = aanvaren, betwisten, opkomen
tegen, bezwaar maken tegen (een testament bijy.),
bestrijden (een meening bijy.); verontrusten,
bekommeren; was (Xeufel) ficbt bid) an? — wat
(drommel) scheelt je? wat wil je toch? id) lade
mid bas tticbt a. = ik laat mij daardoor niet
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verontrusten, dat laat mij koud. ftn'teeOtting,
tv. —, —en = bestrijding, betwisting, verzet;
verzoeking, aanvechting. atefeeijtuttgabererb.
tigt = (in richten) gerechtigd tot verzet, tot
protest.
anleiten, id)tv. (1).) = aanvijlen. an'teinbett,
fcbtv. (1.) einen, etm. = vijandig optreden tegen
iem. of lets; iem., lets bestrijden. eittleinbung,
tv. —, —en = bestrijding, vijandigheid.
an'tertigett, fcbm. (b.) = vervaardigen, maken,
fabriceeren; (gwst.) bestellen. littlertigung,
tv. — = vervaardiging, fabrikatie. atefellein,
id)w. (b.) an (9iff.) = vastklinken, -ketenen aan.
anletten, id)w. (b.) = (met vet be)smeren.
an'teuttten, lobo). (b.) = bevochtigen. tinlettcb•
ter, m. —s, — = bevochter, sprengkwast.
ttlefetteOtung, —, —en = bevocht(ig)ing.
attlenern, fcbm. (b.) = (kachel) aan-, (vuurwerk)
afsteken; (fig.) aanwakkeren, -moedigen,
-stokers, -hitsen. ein'tetterttng, w. = aanvuring enz.
ateffauttnen, fcbm. (b.) = branden (aan de
oppervlakte), zengen; doen ontvlammen.
flattens, ltro. (i.) = aanvladderen. an'tteitten,
aan-, aan elkaar vlechten. anifieben,
ft. (b.)
Rip. (b.) einen = iem. smeeken, bidden; einen
um etw. a. = iem. om lets smeeken, lets van
iem. afsmeeken, inroepen. Wttlteintite, tv. —,
—en =smeeking, aanroeping. anitetKett, icbw.
(b.) eittett aangrijnzen, de tanden laten zien.
atertieten, icbw. (b.) = aanlappen; einem etw.
a. = iem. een poets bakken, vgl. fliden. an'.
ftiegen, ft. (i.) = (komen) aanvliegen; opkomen,
verschijnen; an (9Iff.) a. = vliegen aan, tegen
(lets); es fliegt ibm alles an = alles waait hem
aan. an'itietiett, ft. (i.) = aanvloeien, -stroomen.
anTaten, id)m. (t.) = aanvlotten (hout bijy.);
-spoelen, -slibben. 110151;ung, W. —, —en =
('t) aanvlotten; -spoeling, -slibbing. ?Wing,
m. = ('t) aanvliegen; zweem, waas, vleugje.
an'flutett, Pm. (i.) = aangolven.
[an'forbern, id)w. (b.) = eischen; einen a. —
Lem aanmanen, bij iem. aandringen].
berttng, w.= eisch; (sours) pretentie; bobe 91.. en
an einen ilellen = hooge eischen enz. an'for.
men, Ito:). (1.) = (een hoed) op den (hoed)vorm
zetten, trekken.
litt'frage, = aan-, navraag; onderzoek;
interpellatie; (in 't ombre) vraag; bei einem
megen einer Cade 91. tun, batten = iem. omtrent een zaak om inlichting vragen ; eine 91.
an bie 9legierung iteIlen een interpellatie tot
de regeering richten, de regeering interpelleeren.
an'fragen, fcbm. (b.) bei einem nad) (wegen)
eine; um eine ea* = iem. naar lets vragen,
zich tot remand om inlichting omtrent lets
wenden. an'freffett, rt. (1.) = beknagen, aanvreten;(chem.)invreten, aantasten. fitt'freffung,
-, —en = invreting enz. an'frenttben,
(b.)
[ einen a.: vriendelijk gezind zijn];
mit einem a. = lems. vriend worden. an'trierett,
ft. (i.) aan (lets) vastvriezen. an'frifrign,
1d)tv. (1.) = ververschen; bevochtigen; opfrisschen (de herinneringen aan . .); [aanwakkeren].
m. = ververscher. etttifrifcbgereds,
1., 'frog, m. = koelvat, -bak, -ketel. fttefti.
= verversching; aanwakkering.
Ittung,
(1j.) = huiverig maken.
an'frOrteln,
= [bijlage]; aangezet, Inge—,
ftlefuge, ty.
laten stuk (hout). an'filgen, id)tv. (1.) = bij-,
aanvoegen, voegen aan; aanhechten; lasschen,
soldeeren, verbinden; lit§ a. = zich aanpassen.
gin'ffigung, w. = aanvoering, -hechting. an'.

ang(e)beit.

id)m. . = (be)voelen, betasten; einem
elm. a. = lets aan fem. voelen, merken; etm.
raub, weidi an = lets is ruw, zacht op
gevoel. m. = ('t) aanvoeren,
betasten. etn'fltbr, w. —, —en = ('t) aanvoeren, -brengen; -voer. att'filigett, fcbm. (1.) =
(aan)voeren, leiden; aanbrengen, -voeren; bedriegen, beetnemen; aanhalen, citeeren; (es
Orunb) opgeven, aanvoeren; lit a. Wen = er
in loopen; einen als Sellpiel a. = iem. tot (als)
voorbeeld stellen; [ einen sur Zugenb a. = in
deugd grootbrengen, opvoeden]. litt'fabrer,
m. = aanvoerder, bevelhebber, chef. stn'.
filbrttng, tv. = aanvoering, leiding, direktie,
bevel; voor-den-gek-houderij, bedriegerij; aanhaling, citaat. litt'fiittrung8ieii§en, 1. = aanhalingsteeken. an'ffillen, idyll). (1.) = (aan-,
op)vullen; lit§ a. = vol rakers; zich (op)vullen,
zich vol proppen. literftttung, w.=(aan)vulling.
[fttefurt, tn. —, —en = aanlegplaats].
ettegabe, W. = aangifte, verklaring, opgave,
gegeven; vermelding; bewering. anigabeitt,id)w.
(b.) = aan de vork steken. an'fiaffett,
(1.) = aangapen. tlitt'gaffer, m. = (aan)gaper,
botmuil. ettegaffung, tv. — = aangaperij. an'.
gaimen, fcbm. (b.) = aan-, toegeeuwen, -gapen.
anigangig, [an'fiOnglitb] = mogelijk, doenlijk;
bas ift nid)t a. = dat gaat niet (aan).
[fttegebtittbe, 1. zie Iltnbau].
attigeben, rt. (b.) = aangeven; aan-, opgeven (de
waarde van lets, waren, zijn naam, den toon (eig.
en fig.)); voorgeven, zeggen; aang., -brengen,
verldikken; (rein Spiel) bekend maken, deklareeren; ang. = beginnen te geven (in 't spel);
doen; (11nrinn, bummer 3eug) uithalen; [in
betaling geven; voorstellen; (snaren) aanslaan].
?begetter, m. = aangeven, uitvinder, ontwerper; aanbrenger, verklikker. ftngebever, w. —,
—en = aanbrengerij, verklikkerij. ategeberi1M
= vindingrijk; klikachtig.
Itn'gebetete(r) = aangebedene.
ein'gebinbe, 1. = (verjaar)geschenk.
an'fiebtic§ = zoogenaamd, gewaand, vermeend;
naar men zegt.
ategebogen = aangehecht, -gebogen, hierbij,
annex. an'fieboren = aangeboren, van nature
eigen. ettegebot, 1. = eerste bod; aanbod,
-bieding, offerte; (bij aantesteding ook) inschrijving; 91. macben = inschrijven; einem ern 91.
matben = iem. een offerte doen; 91. unb 9/ad).
frage = vraag en aanbod. an'gebracbt = aangebracht; geschikt, gepast; op zijn plaats. an'.
gebraihterutalen gepast, passend. an'ge.
broMett = (gwst.) aangestoken (ooft); eenigszins bedorven, onfrisch (bier e. d.); vgl. anbre=
den, glacbmittag.
an'gebeibett, ft. (b.): einem eta). a. fallen = iem.
lets toestaan, verleenen, schenken, doen geworden, ten deel laten vallen. ftnigebenren =
Iinbenfen.
anigefatt = hand in hand.
ategegangen (angei)en). an'gegollett (angiel3en).
an'geftagett rein = van den Nagel geleden hebben.
(aan)hanger; amulet.
etn'geirtinge, 1.
an'gebettert = aangeschoten, dronken.
an'getj(e)n, unr. (b.) =aangaan, betreffen, interesseeren; a. (1.) = zich wenden tot, zich vet,
voegen bij, naderen; aankomen; einen mit
IBitten a. = iem. lets verzoeken; (einen um
etw.) verzoeken; bas gebt mid) nid)ts an = dat
raakt mij niet, daar heb ik niets mee te maken;
aang., beginnen; kunnen, mogelijk, geoorloofd
zijn, gaan; aan(gaan) kunnen; aang., beginnen
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te branden; bedorven, aangetast worden; (Reif)
oploopen; [aanvallen; ondernemen, wagen]; bas
Stottaert, bie ed)ttie get an = begint; (von
Sittien) (beginnen te) loopen; es gebt an =
't gaat nog al; bas gebt nid)t an = dat kan niet,
gaat niet; (bas boi 3 will nid)t) branden; mtge•
gattgen fommett = komen (aan)loopen; ang e.
g wig en es Wieticb = bedorven vleesch. ateges
fiettb = aangaand, betreffend; beginnend, aankomend; a.. er 911.3t = jong dokter; a.. er
911Ond) = novitius; errs a.. er 931er3iger = iem.
die in 't begin van de veertig is; a.. er Seematut
= aankomend zeeman.
etn'fie4tittre 9Ingebdttge. att'gebarett, rcbw.
(b.) = toebehooren, behooren aan, tot; verwant
zijn met. ategebürig = behoorende bij, saamhoorig; verwant (met); mettle 91.. en = mijn
verwanten, de mijnen; mijn menschen, onder.
hoorigen. e eines etanbes = leden van een
stand. litt'geftarigreit, tr. = verwantschap;
('t) behooren bij, saamhoorigheid.
an'geifertt, rcbto. (ti.) = (eig.) aankwijlen; (fig.)
belasteren.
iatt'gejabvt= op eenigszins gevorderden leeftijd].
ftWgeftagte(r) = beklaagde.
ategefriinfelt = aangetast; non $efitmismus
a. = min of meer met pessimisme besmet.
eln'gel, —, —11; ook m. —s, — = scharnier,
duim, her (van een deer); (visch)haak, angel,
hoek; hengel; stift, spil; doom, angel (van mes,
degen enz.); 3wiidtett iii unb 91. = in der haast ;
atrirchen ter unb 91. itecfen = tusschen twee
vuren, in de kiem zitten; matt mu i3 ben Winger
nicbt 3wticben Zia unb 91. fteden = meng je
niet in een twist, die je niet aangaat.
att'gelattgen, fd)w. (i.) = aankomen.
Iiittc4t fommett = komen aansloffen.
littigetbanb, 1. = deur-, vensterhengsel, geheng.
ettegelbillett, m. = (lok)aas. lin'gelblei, 1. =
vischlood.
Ittegetb, 1. = hand-, strijk-, plokgeld; go(o)dspenning; meest: banbgeIb.
ategelegen = aangelegen; es tit mir a. = 't gaat
mij ter harte, er is mij lets aan gelegen; rid) etw.
a. rein fallen = zich aan iets gelegen laten
liggen, iets ter harte nemen, zich voor lets
interesseeren. fftegelegettOeit, w.= aangelegenheid, zaak; icb fomme in wicbtigen 91.. en =
voor gewichtige zaken. ategelegentlitt
dringend, belangstellend, innig, met alle aandacht; a. .ft = zeer dringend, enz.
eing'(e)ler, m. —s, =hengelaar. [att'gelfett=
poolvast]. ttnigelfiltfjerei, w.= hengelvisschen,
hengelen. an'gelfannig = haak-, hoekvormig.
etn'gelbaten, m. = vischhaak; out ben 91.
(att)beitett = (ook fig.) aan den haak hijten,
toehappen.
eingelita, w. Angelika; engelwortel, angelika.
hengel-, vischsnoer, lijn.
ettt'gelteine, w.
I. Ittt'geln, 13I. = Angelen (yolk).
II. ategeltt, !dm. (l.) = hengelen (eig. en fig.).
an'geloben, icbw. (1.) = plechtig beloven.
gelofte.
ettegelbüttib, 1., eitegelobung, to.
Ittegethuntt, m. = aspunt; spil (fig.).
ein'Relrute, w. = hengelroede, hengel.
ettt'getraWle m. = Angelsaks.
ategelliutliftt = Angelsaksisch.
ettegeljcbttur, w. = 91ngelletne.
Rtn'gelitertt, m. = poolster].
Mega** 1. = Angelus.
an'getiveit = wagenwijd.
an'genterfen = passend, geschikt, gepast; evenredig (met), geevenredigd (aan); feittem 911ter

angreifen.

a. = strookende met zijn leeftijd. ?Woe•
merfenfteit, to. = geschiktheid, gepastheid.
an'gett, icbw. (b.) (zelden) = iidj tingrtigen.
ategettant = aangenaam, lief; (hand.) Xabaf
angenebmer = tabak a . er, meer gewild.
ategettommen = aangenomen, gesteld.
?fuller, m. —s, — = weide, grasveld; (soms)
gemeenteweide; vilkuil. fftegerblunte,
=
madeliefje.
ategetilien = dronken, aangeschoten.
/liege-avant, 1. = weegbree. Ittegerling, m. —a,
—e = champignon ; ook = (fingerling.
an'nefitufelt = aangeschoten. ategereOntubbeltbesmoezeld, beduimeld. an'gehtoffen, zie an.
icble 13 en. an'gefeben = [aangezien, daar];
gezien, geacht, in aanzien, voornaam, aanzienlijk; [a. rein auf = ten doel hebben; (ook)
gemunt zijn op]. ategeleffen = gevestigd, gezeten. ftaigefic4t, 1. —(e)s, —e
(aan)gezicht,
gelaat ; ('t) zien, gezicht, aanblik; von 91. fennen
= van gezicht, van aanzien kennen. att'gerit§t6
(mit Oen.) = in 't gezicht (van), in tegenwoordigheid (van), ten aanschouwe (van), ten
aanzien (van), v66r, met 't oog op, in aanmerking genomen.. ; met .. voor oogen;
[ dadelijk].
ategertammt = aangeMd, -geboren; oud-inge.
borers. Itnigetteilte(r) = employe, bediende,
ondergeschikte; bie . n = 't personeel. atege•
MOM fommen = komen aanstappen. atege•
ito4en fommett = komen aanloopen, komen
aanzetten. ategettoisen (nom .Obit) = aangestoken. ategeftrengt = ingespannen, vermoeiend.
ategetan, zie antun.
ategetrunten = aangeschoten, dronken.
litegetuenbe, 1. —a, — = rand, strook van den
akker waar de ploeg omkeert. ategernielen,
zie anw eti en. ategetva§nett, icbw. (ti.) einem,
etw. = iem., zich iets aanwennen; ook =
g ew n en. titegetwAttbeit, w. = gewoonte;
ilble 91. = hebbelijkheid. tut'aettwbtott, •ge•
tuablit = (aan)gewend. Iltegetuabttung, w. —
('t) wennen am; gewoonte.
ategeieigt = geschikt, geraden, raadzaam.
ategiefien, rt. (b.) = gieten aan, tegen; begieten,
bevochtigen; aaneengieten; tale an gego lien
ritett = als aan 't lijf gegoten.
(15.) = assimileeren.
ategIei4en,
Itttgler, m. = 91ngeler.
att'gtiebern, id)w. (I).) : ein Zing einem anbertt
a. = 't eene met 't andere verbinden.
attglita'niN =Anglikaansch. Witglitattirtnni,
m. — . men = Anglikanisme.
ateglintmen, ft. (b.) = aanglimmen ; [aansteken].
anglifie'rett, id)w. (1.) = anglizeeren, kortstaarten (een paard).
.. men = Anglicisme.
m.
fingiontalte, m. —tt, —n = Anglomaan.
—n
= Anglomanie.
tingiontanie', w.
an'glo4en, icbw. (b.) = aangapen met groote
oogen. ategiiibett, (1. u. 1.) = aan-, ontgloeien, rood gloeiend (doen) worden. an•
gfu4t(14)en, icfm. (t.) = (somber) aankijken.
ftngo'raitaar, 1. = kemelsgaren
ftngo'ratatie, w. = angorakat.
an'grauen, icbw. (b.) beginnen te grijzen;
(van den morgen) grauwen; (einen) aangrijnzen.
an'greifbar = aantastbaar. an'aveiten, rt. (b.) =
aantasten (ook chem.), -pakken, -raken; (ben
Weinb) aanvallen, -Casten, -grijpen; (ein Zertament, eine aneinung) bestrijden; (ein Oefcbaft)
beginnen, ondernemen; ((belber) aanspreken;
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(bie 9lugen, bas Gemilt) aandoen, -grijpen;etw.
beim, am recbtert 31pfel (Snbe) a. = lets bij 't
rechte eind aanpakken; id) filble mid) febr
an g e g rif f en = .. zwak, slap; angegriffett aus.
Iel)en = er lijdend uitzien; felbft mit a. = zelf
de handen aan 't werk slaan; fief) a. = zich
aangrijpen, zich flink inspannen;vgl. ( t) e,
q3ecb, Seite. an'greitenb = aanvallend,
-grijpend, vermoeiend, veeleischend.
gutter, m. = aanvaller. an'greiterild) = aanvallend, handtastelijk, strijdlustig. [attigvei.
?IVO = grijperig; aangrijpend; ook = verlokkend].
grenzen,
an'grensen, fcbto. (b.) an (9Iff.)
belenden aan. an'greniettb aangrenzend,
belendend; naburig. Ilnigrenier, m. —s, — =
aangelande, nabuur.
?helot% m. = aanval; greep, handvat; begin;
etw. in lt. nebmen = lets onder handen nemen,
(een werk) op touw zetten, er mee beginnen,
ffit'griffOtefonne, w. = aanvalskolonne. ?Ors
grittOtrieg, nt.= aanvallende oorlog.
#untt, m. = aangrijpingspunt. VIttigrift6.
Witt, tn. = stormpas. eltegriff6tuaffe, w. =
aanvalswapen, an'griffdiveile aanvallenderwijze. an'grintett, fcbtro. (ti.) = aangrijnzen.
an'grunien, idm. (1.) = aanknorren.
/tngfte = angst, vrees, ongerustelttet, w.
held ; in in taufenb 9Ingiten feitt = in angst,
in duizend vreezen zijn, duizend angsten uitstaan ; mini ft angft unb bange ik ben in angst
en vreezen; (an& fein, =then, mad)en = bang
zijn enz.); vgl. ri e g en. annftibeflommett =
door angst beklemd. &m itten, zie a n g ft i g en.
vol angst, angstvol. Ittmiftet.
attetiertiillt
—s, —e = 9Ingitmeier. eingttige.
lino,
fiifjt, f. = gevoel van angst. tlnettigetc§rei, =
angstgeschreeuw. tittatt ibate, m. haas,
bangerd. [iingiftig = Zing ftlicb]. Antettigen,
Id)w. (1).) = bang, ongerust, beangst maken,
vrees aanjagen, verontrusten; fid) fiber, um
eine; wegen ether Gabe 3u Iobe = zich
over iem., of lets doodelijk ongerust maken.
ettnitigung, w. —, —en = kwelling, ongerustheid, angst. ?Ittet itittb, = (eenig), zorgbarend kind; ziekelijk kind. tingftlit§= angstig,
bang, vreesachtig, beangst; beschroomd, verlegen ; verontrustend, angstig, angstavllig, overw.—,—en = angst,
nauw gezet.
vrees(achtigheid) enz., vgl. ift n g ft It ob. fittnit's
ling, —s, —e, Ilngttinteier, .beter, m. —s,
— = bangerd, haas. tIngit irbige, to. = kachelpijp (hooge hoed). eingftrut, m. = angstkreet.
m. = angstzweet. Wtmitibet.
taut, m. = verkoop uit angst, angstverkoop.
angstig, angstvol, bang.
attattiboll
aniguttett, Id)w. (1).) = aankijken. anigiiden,
= aanId)w. (I).) = aangorden. Un ion,
gietsel; gietkop, aanwas, ttniguttarbe, w.
gekleurd glazuur.
nn'fjnben, unr. (1.) = (kleeren) aanhebben;
[einem nicbts a. = lem. niet dereni; matt farm
ibm nicbts a. = men heeft geen vat op hem,
men kan hem niets doen. attibaden, film. (b.) =
aanpikken, pikken aan; vastzitten aan. an's
ftatten, fcbto. (b.) = vastzitten aan; (einer
Cade) aankleven. titt ibattung, w. = adhezie,
kleving. itInVigermtg, —, —en = aanslibbing. attibiiteltt, fdyw. (b.) = aanhaken (vroutv.
handw.); ook= an'Oaten, Id)w. (1.)= aanhaken.
anibalttertt, fcbw. (1.) = halsteren aan. an'.
Oaten, fd)w. (I).) = (de honden) koppelen.
= steun(punt), houvast; rustpoos;
Melia%

anbeintitellett.
halt(e), station; Anhalt (stad); (scherts.) er ift
aus 91. = hij is van Houtem, gierig. att'Oaltett,
it. (b.) = aanhouden; (einen Sieb, Waren)
aanh.; (ein F43ferb) tegenhouden ; anafcbittett)
stil zetten, stoppen; (ben 9Item) inhouden ;(einett
ton) aanh.; einen Sur 9Irbeit a. = iem. aansporen, -zetten om te werken; — ophouden,
stilstaan, (onder 't loopen, rijden enz.) even stilhouclen; — voortduren, aanh.; bei einem um
etw. a. = iem. om lets verzoeken; um (eitt
9311ibd)en) aanzoek doen om, vragen; urn (eitt
9Imt) (dringend) solliciteeren naar ; lie4 an (sat.,
9Iff.) a. = zich aan lets (vast)houden. an'Oal•
tenb = aanhoudend, voortdurend; volhardend.
?lniftaltepuntt, m. halte en zie 9Inbalts.
puttft. tIttiftaltev, tn. = houvast; handvat;
Anhalter (bewoner van Anhalt); er ift ein 91. =
(scherts.) hij is van Houtem, gierig. [attlialt.
lam = volhardend; aanhoudend. etttibaltfant•
felt, = volharding; aanhoudendheid]. lin'.
OnItOttittt, m. = aanknoopingspunt, houvast.
an'Ommern, Ito,. (1.) = aanhameren. an'ijant•
(tern lotto. (b.) etw. = lets stelen, inpikken.
titti Oattg, m. —(e)s, 9Inbange = aanhangsel (van
een geschrift); aanhang(ers), partij. an'Oangen,
ft. (l.) = hangen aan, aanhangen, toegedaan
zijn; ein grof3er Webler biingt ibm an = kleeft
hem aan. attiOngett, fcbto. (b.) = aan (lets)
aanhangen, vastmaken; ook = anb an g en;
(einem einen ecbimpf, einen 93ro3e13, ber State
bie abate) aandoen; (einem eine Ware) aanpraten, -smeren; (iets bij een brief, een uitgang
aan een woord) voegen; (f id) an eine q3erfon)
hechten. aniftangenb, .litingettb = aanhangend,
-klevend. eltti Otinger, m. = aanhanger, partijganger; hanger (sieraad); aanhangwagen. tin'.
Wingefilbe, w = achtervoegsel.
Omen, m. = aanhang-, bijwagen. att iblitteig =
aanhangend, bijbehoorend; (beim, nor (erid)t)
aanhangig. nit'Ongiitt (einem ob. an einen) =
aanhankelijk, toegedaan, trouw. tin'Odtmlicb.
reit, w. —, —en = aanhanke ijkheid, gehechtheld, genegcnheid. tin'bringfel, 1. —s,
aanhangsel; hangmunt, hanger (sieraad), charivari. ani4attg&Weite=als (bij wijze van) aanhangsel.
ltti l)autt, m. = aanblazing, -ademing; zweem,
waas. an'OaniOett, fd)w. (b.) = ademen, blazen
op; (einen $ofal) aspireeren; tole angel)aud)t
(non Warbett) = als een waas; von gi5ttlicbem
Weuer angebaucbt = door een goddelijk vuur
bezield; etw. ibealiftifd) angebaud)t met een
neiging tot idealisme; einen a. = (ook) iem, aan-,
toesnauwen. atti liatten, ft. u. fdpv. (b.) = beginnen te houwen, te hakken; aanhakken; (93tiume)
merken (met de bijl) ; (einen Wild)) opslaan;
(eine Zuelle, einen (bang) openen. attlAuteln,
fcbw. (b.) = op hoopjes leggen; (planter) aanaarden. an'Otiuten, fd)w. (b.) = op(een)hoopen,
opstapelen; lid) a. = vermeerderen, zich opstapelen, enz. ttteljitufting, to. = op(een)hooping, op(een)stapeling.
an'ljeben, ft. (t.) = opheffen naar ; (bie 93umpe)
aanzetten; [aanheffen, beginnen], anibetten,
fd)w. (b.) = (aan)hechten, vastmaken; aanplakken, -slaan.
fd)w. (b.) aaneenheelen; a., (f.) =
(weer) aan elkaar groeien. attlyinteln, fd)w.
(I).) = weldadig, prettig aandoen; es beimelt
mid) bier an = ik (ge)voel mij hier als thuis.
anbeitni tallett, ft. (f.) = ten deel, te beurt
vallen, toevallen. attfoim igeben, I. (b.), qtellen,
fcbw. (b.) = (einem etw., bie entfcbeibung 3. 93.)
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overlaten; emit a ..ber a3lid
een willooze blik.
an'tolvaten, Km. = aan-, betrouwen. an'.
ylftbig: fit a. macben etw. au tun = zich verbinden, zich sterk, maken iets te doen. att'bel•
gets, fcbw. (b.)
aansteken, opstoken.
an'Oelfen, ft. (b.) einem etw. = iem. helpers iets
aan te doen, aanhelpen. att'Oettren = anbetn=
g en.
[wage (asdje'ro) = tot bier, tot nu toe].
an'torrKett, ictw. (b.) = aan-, toesnauwen.
atebetien, icfm. (b.) = aanhitsen (een hand);
ophitsen, -stoken; eitten birfcb a.
den hond
loslaten op een pert. m. = aan-, ophither, stokebrand. ftn0e#erel', ettelotiung, w.
—, —en = aanhitsing.
an'imu§eln, Km. (b.) fidj etw. = veinzen iets te
bezitten. attlyttern, fd)w. (b.) = aanmonsteren.
[antoule = t)eute].
an'Oexen, fcbw. (b.) = aantooveren.
m. = aanval, eerste stoot; ('t) hakken,
vellen; (fig.) auf (ben) 91. = op 't eerste gezicht,
zoo maar bij 't begin enz. an'binusteln, fcbw.
(b.)
aansmachten.
an'tmten, fcbw. (b.) eitten = iem. toejuichen,
iem. lang laten leven. ftWOO10, m. = hoogte,
heuvel, verhevendheid. an'bolett, fcbw. (b.) =
ophalen, -trekken; (schp.) aanhalen. In'.
§ottau, 1. = tros. an'Orett, fcbw. (1.) (einen)
aanhooren, luisteren naar; bas Iiii3t rid) a. = dat
mag gehoord worden; einem etw. a. = iets aan
iem. hooren; bas Dort fidj angenet)m an = dat
is aangenaam (aan) te hooren, dat klinkt mooi.
ettebOvung, w. —, —en = ('t) (aan)hooren.
fcbw. (b.): angebiipft fommen =
komen aanhuppelen.
etnObbribi, 1. —(e)s, —e = andhydriede (watervrije chem. verbindirag). einfibbrit, tn. —(e)s =
anhydriet (watervrije gips).
etnilite, 1. —5
aniline.
w.; .farbe, w., 'vat, 1. = anilinellfabriek; -verf; -rood.
anitnaltild) = animalisch, dierlijk.
anitnalifie'ven, Km. (b.) = animalizeeren.
Wnintatittir, w. —
animaliteit.
attintie'ven; Pim. (b.) = animeeren.
aniutoir
animeus, boos, opgewonden.
w. — = animoziteit.
m. —es, —e = antis. ftnib'Ofel, m. =
anijsappel. etniirauder, m. = suikererwten.
m. —(e)s, —e
anizette.
(*ulnae**, fcbw. (b.) = opjagen; aanjagen,
drijven; a., (1.): angeiagt fotnmen = komen
aanjagen. att'ioi4ett, Pm (b.) = in 't juk
spannen.
1c1)1xi. (1.) gegen etw. = zich tegen
iets aankanten, tegen iets strijden; (gegen ben
eturtn) op-, inworstelen. attlavven, fcbw. (1.)
= op een kar aanvoeren. m. = (aan-,
in)koop. attlaufen, 1cbw. (b.)=aan-, opkoopen;
(11i0 irgenbwo) vestigen (door aankoop van
grond). Thetaufer, m. = (aan)kooper.
I. einle, tn. —n, zalmforel. II. Weft,
W. —n, —It = (obb.) nek. III. Wn'te, m. —n=
(gwst.) boter, vet.
an'ten, Km. (b.) = (gwst.) karnen, boteren.
[an'fenneu, fcbm. (i).) = anerfenn eta
m. —s, — = anker (i. a. b.), ben if.
(aus)werfen = werpen, laten vallen; ftdj nor 91.
legett = voor anker gaan liggen; ben 91. icblep.
pen = op 't anker drijven, driftig worden; ben
91. fiften = naar 't anker visschen; ber fah
greift = ..'pakt; ber 91. iptingt aus, litleppt
• laat los gnat (dregt) door, slipt.
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ftnlevilarm, m.; gauge, 1.; ',batten, m.; .boje,
w. = ankerilarm; -oog; -stok; -boei.
finlerbolien, m. = trekker, landvest, anker (in
muren). atilerfelt = ankervast (v. d. grond).
m. = ankerblad,
Wn'terftiege, w.,
ankervormig.
-hand, -klauw. an'tevfOrmig
WttlerlIfilttevung, tn.; sgelb, 1.; .gefetivs, 1.;
ovunb, m.; •baten, m. = ankerlivoering; -geld
(ankerage); -takelage; -grond; -haak.
Wn'terlf4a14, m.; .battb, w.; Matt, w.; •lette,
w.; strabn, m.; streui, = ankedhals; -hand;
-kat (-talie); -ketting; -kraan; -kruis.
an'terlob = ankerloos, driftig.
an'tern, fcbw. (b.) = ankeren, 't anker nitwerpen, voor anker liggen.
m.; .vettt, 1.; 'ring, m. =
Wn'terl!mtil, w.;
ankerfineut; - plaats; -recht; - ring.
Wit'revIlviikrung, w.; sKaft, m.; .1e01100er, m.;
m. = ankerliroering;
ittutieb, m.;
-schacht; -slot (-slipper); -smid; -schoen.
= ankertouw, kabel.
Wn'terfell,
113. ( . 1011, 1.);
113.,;
w.; .ftelle, w.; afted, m. = ankerfjwinde
(windas); -bek; schacht; -plaats; -stok.
elteterIltatie, w.; stint, 1. •, sant*, tv.; 'toinbe,
11).; . 011, m. = ankentalie; -touw; -wacht;
-spil; -recht (-geld).
an'tettetn, icbw. (b.) = met een kettinkje vastmaken. an'tetten, fcbw. (b.) = ketenen, aan den
ketting leggen. fcbw. (1.): angefeud)t
fommett = komen aanhijgen.
(*Written, fcbw. (b.) = kitten, (aan)lijmen.
an'tlagbav = aanklaagbaar, aan te klagen. ftn'=
nage, w. = aanklacht, -gifte; in ¶11. verieten
in staat van beschuldiging stellen.
Thillageatte, w. = akte van beschuldiging.
Wn'llagebant, tv. = bank der beschuldigden.
aterlagen, 'dm. (b.) = aanklagen, beschuldigen;
einen nor Gericbt a. = tern. voor (bij) 't gerecht
aanklagen, gerechtelijk vervolgen; eitten bes
Ziebitabls (auf Ziebitabl) a. = iem. wegens
diefstal aanklagen. Wiettagepuntt, m. = punt
van aanklacht. tinllager, m. = (aan)klager,
beschuldiger. an'ttligerifc§ = beschuldigend.
akte van beschuldiging.
Wn'tlageNvift, w.
Wtatage(p)ftattb, m.: einen in 91. nerieten =
iem. in staat van beschuldiging stellen.
an'tlantmern, fcbw. (1).)= aanklampen, -haken;
-krammen; 114 an (Zed.. ob. 91ff.) a.= zich vastklemmen aan. Wn'ttattg, m. = klankbegin;
klinken; akkoord, samenklank; overeenstemming; reminiscentie; 91. finben = weerklank,
bijval, sympathie (onder)vinden, in den smaak
vallen. an'tieben fcbtv. (b.) = aan-, vastplakken, -kleven; biefes 2after flebt ibm an =
hij is met die ondeugd behept. an'tlebenb
aanklevend. Itn'tleber, m. = aanplakker.
an'fledlen, fcbro. (b.) = bespatten, (be)kladden.
atatelben, fdp. (h.) = (aan)kleeden.
beiimmer, 1. = kleed-, toiletkamer. ?billets
bung, tv. = ('t) (aan)kleeden. an'tleiftern, fd)w.
(b.) = (aan)plakken (met stijfsel). atillentmett,
1cbtv. (b.) aanklemmen. fcbw.
(b.) = aanbellen, -schellen; (telefoon) opbellen.
atatiligeti, it. (b.) = beginnen te (weer)klinken;
samen-, gelijkklinken; (in klank) herinneren
aan; doen (weer)klinken; (bte Oletier: met de
giazen) k]inken. an'itobfen, fdp. (b.) = (iets)
aan-, vastkloppen; (aarde) aanstampen; (perkuteeren) bekioppen; (bet einem) aankloppen,
(ook fig.); an ble (ob. ber) iir a.=aankloppen
an'ttiabbevett (einen $1.ttod)en), fcbw. (b.) = beknabbelen. an'tnebeln, fcbw. (b.) = knevelen.
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an'Inei0en, ftw. (b.) = vast, in elkaar
knijpen; angefneipt = (ook) dronken,
aangeschoten. an'tnO0fen, ftw. (b.) = knoopen
(aan). attIttiittfett, ftw. (b.) = aanknoopen
(gesprek, briefwisseling, onderhandelingen e. d.);
(Geftetfte mit einem) gaan doen; a. mit = (ook)
in verbinding treden met; an (91ff.) a. = ergens
aanknoopen, lets als uitgangspunt (fig.) nemen.
efitIniipfung, tn. —, —en= aanknooping. f(tt'.
tniipfung6puntt, m. = aanknoopingspunt.
atanurren, fcbw. (b.) = aanknorren.
an'tabern, fcbw. (l.) = (aan)lokken. an'toblen,
film. (f.) = aanbakken; (stud.) aanspreken.
an'tontuten, ft. (f.) = aankomen, naderen, er bij
komen; (faufm.) slagen, klaar komen; fcblett
a. = aan 't verkeerde kantoor komen; ba wilt.
be ft bu fcbon anfommen = je zou aan 't verkeerde kantoor zijn, niet malsch ontvangen
worden, ze zouden je zien aank., zie lager; ber
3unge ift body not gut angefommen = nog goed
terecht gekomen; es fommt mir (mid)) bie Quit
att.. = de lust bekruipt me.. ; es fommt mir
fcbroer, Ieid)t an = 't valt mij moeilijk, licht,
't kost me (geen) moeite; auf etw., auf einen a.=
op lets, iem. aank., daarvan afhangen; id) Jaffe
es auf Ste a. = (ook) ik laat 't aan U over; es
fommt barauf an = 't hangt er van af; es
fommt barauf an, 311 roiffen = 't is noodig ('t is
zaak) te weten.. ; wenn's barauf anfommt =
als 't er op aankomt, desnoods, als 't geval zich
voordoet ; (auf eitt paar Gulbett) foil es mir nicbt
a. = zal 't mij niet aank., zal ik niet zien; id)
will es barauf a. laffen = ik zal 't daarop wagen;
es fommt mix niel barauf an bas 3u erfabren =
er is mij veel aan gelegen dat te weten te komen;
bet ibm fommt matt nid)t bamit an — je moet
bij hem met zoo lets niet aankomen, hij zou je
zien aank. ?fitifüntutlittn, m. —s, —e = .(pas)
aangekomene, vreemde. an'tOnnen, unr. (b.) —
aankunnen ; (gegen einen) opkunnen. an't4fen,
ftw. (b.) = (Stecfnabeln) koppen aanmaken.
anloppettt, fcbw. (b.) = (honden) (aan)koppelen, aan elkaar binders. an'tOrnen, fcbto. (b.) =
lokken; (tech.) voorboren.
an'fratten, !tux (1).) = (met de klauwen) aangrijpen ; IRO a. = zich vastgrijpen. an'trant#en,
fcbw. (b.) = krammen. an'triinteln, idm. (I).) =
aantasten, besmetten, zie ang efranf eft. Vin'•
tra13 fittben = opgeld doen. an'freiben, lam.
(b.) = opschrijven (met krijt), aankalken; (einem
etw.) ten laste leggen; angefreibet fein = in 't
krijt staan. Itnfreid,m. = (meetk.) aangeschreven cirkel. an'tveifiten, fcbw. (b.) einen = iem.
aankrijschen, -schreeuwen. an'frettien, lcbw(b.) = merken (met een kruis). an'triectett, ft.
(f.) = aankruipen; atteefroten fommen =
komen aankr. atelvienett, ftw. (1.) = aankrijgen; einen a. etw. 311 tun = iem. er toe krijgen.
anliinbigen, fd)tv. (b.) = aankondigen: doen
weten, aanzeggen; voorspellen, beloven; (een
wissel) advizeeren. 91Wriinbiger, m. = aankondiger. etnliinbigung, tv. — aankondiging,
-zegging; waarschuwing. ffit'funft, w. = (aan)komst. an'tupOetn, fdpv. (1) .) = (spw.) aankoppelen; ook = anf opp eln.; (einem eine iirau)
bezorgen.
ftnintole, tv. —, —It = gewrichtsstijfheid.
an'ttic§etn, .laden, fd)tv. (1.) einen = iem. toe-,
aanlachen. fttt'lage, w. = ('t) aanleggen; plaatsing, belegging (van geld); aanleg (van een weg,
kitting enz.); bouw, inrichting, komplex (gebouwen), werk; installatie (v. machine e. d.)
stichting; fonds, kapitaal; plan, ontwerp; opzet
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(van een roman e. d.); aanleg, geschiktheid; ('t)
bijgaande, ingeslotene; in ber 91. = ingesloten
(in een brief bijv.); bie 91..n = (ook) 'tplantsoen;
(er tat) 91..n = aanleg; er bat tt. 3uto Mufif =
aanleg voor de muziek. ftn'tagetaUttat, f. ,----belegd kapitaal, fonds. Itn'tagetorten, gm. =
kosten van aanleg. ftn'tagevapfere, $1. = beleggingsfondsen. an'tagern 114, fcbro. (b.) =
zich (in lagen) afzetten. etn'tagetverte, ¶3t. =
p ap i e r e. littilagebittlifull, m. = rentevoet
voor belegging(en). an'tatten, fcbtv. (b.) einen =
iem. toestamelen. ftn'tanbe, w. —, —n = landings-, aanlegplaats. an'tanben, (antanben),
ftw. (f.) = (aan)landen. tin'tanbung, w. =
landing. ftn'tiinbung, w. —, —en = aanslibbing. an'tangen, Km. (f.) = aankomen; a.,
(b.) = betreffen, aangaan; an I an g en b (21ff.) =
betreffend. an'taOpen, fcbw. (1.) = aanlappen;
(einen) aan-, toesnauwen; bekladden (fig.).
etn'ta00er, m. —s, — = snauw, uitbrander.
an'taKen, Km. (b.) = (boomen met de bijl)
merken; trekkers aan (schoenen) zetten.
Ilttilat, m. ..laffes, ..Itiffe =aanleiding, reden;
gelegenheid; aus ¶11. ((ben.) = naar a.; aus
roicbtigem 91. = om gewichtige r.; 91. nelmen
= a., r. vinden; bet biefem 91 = bij die gelegenheid. an'taffen, ft. (b.)= (kleeren) aanlaten;
(water) inlaten; (molen. machine) aanzetten;
(metalen) ontlaten, temperen; (stoom) geven;
(de honden) loslaten; einett Dart a. = iemand
barsch toespreken; fic§ a. — er u itzien, zich
voordoen; (bie Sate) 11113t fit gut an = belooft
lets goeds; (ber 213ei3en) ielf3t lid) gut an = belooft een goeden oogst. etn'taffer, m. —s,
—=anzetr.
etn'tat§abn, m. = aanzetkraan.
an'llifslicb (Gen.) = naar aanleiding (van), bij
gelegenheid (van).
ftn'tafillutaftbine, w.; 'Matter, m.; 'Actin, 1. aanzetllmachine; -schakelaar; -klep.
antat'f4en (met iz), ftw. (b.) : angetaticbt fommen
= komen aansloffen.
ftn'tauf, m. = aanloop (ook van bezoek); aanval,
bestorming; toevloed, rijzing (van 't water);
begin (van een welving); afloop (v. een mil).
an'taufen, ft. (1.) = (een haven, een trust) aandoen; (einen um etw.) lastig vallen; a., (f.) =
aanloopen, een aanloop nemen; angelauf en
fommen = komen aanl.; gegen eine Stabt a. =
een stall bestormen; libel, ftlimm ant. = leelijk
te pas komen, er in loopen; Id) bin bet tbm libel
(fcbOn) angelaufen = ik ben er leelijk ingeloopen
bij hem, hij heeft me niet malsch ontvangen;
einen a. fallen = iem. er in laten loopen, afschepen; — oploopen (zwellen, aangroeien); wassen
(van 't water); beslaan, dof worden, aanslaan;
bie Scbetben Pnb angelaufen = zijn beslagen;
(van ijzer, staal) aanl.; mit atter etinfebaut a.
laffen = kippevel bezorgen; Blau a. !alien =
(staal)blauw laten aanl.,(een kling)damasceeren;
einen Mau a. laffen = tem. wat op de mouw
spelden, vgl. boven. etn'taut, m. = beginletter,
-klank; im 91. = aan 't begin (van een woord).
an'tautett, !dm. (b.) = beginnen (van woorden).
an'tbuten, fcbw. (1.) = luiden voor (de kerk,
't werk e. d.); aanbellen; (tlf.) (einen) opbellen.
attlebett, ftw. (b.): fit elm. a. = zich lets aanwennen. fittlegentarte, w. = fiche.
an'tegen, fd)w. (b.) = (een verband, geweer, schip,
thin, hoot op 't vuur) aanleggen ; (ein Stittb) aan
de borst leggen, de borst geven; (bas Siegel)
opdrukken; (einen bunb) vastleggen; (kleeren,
een harnas) aandoen, -trekken; (einem Weffeln,
Steffen) aandoen; (lein Gelb) plaatsen, beleggen ;
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ver3inslid) a. = op rente zetten; (Gelb ook) uitgeven, aanwenden; (wieviel will ft bu) besteden?
(eine etraf3e) leggen; (eine abrif) oprichten;
(ein 9naga3in) beginners; (ein Gettailbe) schetsen; battb a. = de hand aan 't werk slaan, aanpakken; (auf eittett) aanleggen, mikken; (es auf
einett ob. etw.) angelegt baben = gewunt
hebben; (alles ift) barauf angelegt mid) 3u
rei3ett = er op aangelegd, berekend, mij te
plagen, te tergen, te prikkelen; (ber rampfer)
legt an = legt aan; bei einem ed)iff a. = een
schip op zij komen; fief) a. an (?lff.) = gaan
liggen tegen; zich hechten aan; [ficb a. = zich
aanldeeden]; vgl. Weuer, Zrauer e. a. Utile.
gee, m. —s, — = aanleggen, plaatser enz., zie
anleg en. glit'lege10114, 1. = hangslot. ettt'.
legeitette, iv. = aanlegplaats. fittlegung, w.
—= ('t) aanleggen, plaatsing enz. vgl. anIe g en.
Ittetebett, 1., zie 9lnleibe. an'tebnett, fcbtv.
(b.) = aanleunen, leunen aan of tegen; (fig.)
navolgen; bie Ziir war angeIebnt = stond op
een kier, was half open; (etw. an bie alanb) aanzetten; eine beeresabteilung lebnte ficb an ben
931oraft an = leunde aan 't moeras; ber 2ebrer
lebnt bas gleue an bas Oefannte an = laat 't
nieuwe op 't bekende steunen. Thelebtt (e)Ountt,
m. = steun-, aanknoopingspunt. Ittetetntung,
ID. —, —en = aanleuning enz., vgl. anlel)nen.
an'tebrett, fcbv:). (1.) = (einem etw.) aanleeren,
bijbrengen.
ftu'leibe, w. —, —n = leening; eine %. macben,
abicblieben, aufnebmen = een leening sluiten.
attleinten, fd)w. (b.) ------ (aan)lijmen. an'teiten,
fcbtv. (b.) = leiden; einen 3u etw. a. = iem.
brengen tot iets, in iets leiding geven. Meld.
tung, tv. = leiding, onderwijzing; handleiding,
leiddraad.
an'ternen, fcbw. (b.) = aanleeren, zich eigen
waken; ook = anlebren.
ateliefern, ftw. (b.) = leveren (Waren an ben
rampfer a. 3. Z.)
I. attliegen, ft. (1. u. t.) = aanliggen (an rat.:
tegen iets); fell, glatt, ftraff a. = (van kleeren)
glad, nauwsluitend zitten; [ter harte gaan, na
aan 't hart liggen, interesseeren]; [einem um
etw. a. = iem. dringend om iets verzoeken,
aanklampen]; vgl. ang eleg en. II. etn'tiegett,
1. = verzoek, wensch, verlangen; [aangelegenheld]; eitt 91. an einen baben, es vorbringen =
een verzoek aan iem. (te doen) hebben, 't blootleggen, kenbaar maken.
an'tiegenb = aanliggend, naburig; inliggend,
ingesloten (in een brief bijv.); nauwsluitend.
Thetteger, m. —s, — = aanwonende. ateloben,
fd)w. (b.) = aanprijzen ; ook = ang eI o b e n.
attloden, fcbw. (1.) = (aan-, uit)lokken; aantrekken. einlotfung, w. = aan-, verlokking.
an'tobern, fcbtv. (b.) = opvlammen. an'taten,
fcbw. (b.) = (aan)soldeeren. an'tubern, fdp.
(b.) = anf ith ern. an'lliften, fdpv. (b.) =
(luv.) vrijmaken, loslaten. an'titgeu, fdp. (b.)
einett = iem. beliegen; [eittem etw. a. = iem.
iets leugenachtig aantijgen, ten laste leggen].
an'tnac§ett, fobw. (b.) = bevestigen, vastmaken,
maken aan; (vuur) aanmaken; (ben eatat) aanmaken, klaar maken; (Ralf) (aan)maken, beslaan ; (rein) aanleggen, versnijden ; fii4 a. bei =
zich een wit voetje maken bij. atentabnen, fd)w.
(b.) = aanmaken. atentaten, 1d)w. (b.) = verven, schilderen; aanschilderen. Ittt'ntavirb,
m. = (aan)marsch; im 91. fein = in aantocht
zijn. an'tnarft§ierett, fdm. (f.) = aanmarcheeroilr oprukken. atemaen IRO, fcbw. (b.) = zich
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aanmatigen, zich toegigenen; zich vermeten.
atenta%ettb = aanmatigend, verwaand, onbeschaamd. atenta1ilie00 9lecbt = beweerd, aangematigd recht. Itn'utatung, w. —, —en =
aanmatiging, verwaandheid; toeeigening. an'.
Witten, fcbul. (b.) = (vet)mesten. an'tnauern,
fcbw. (b.) = vastmetselen; wie angemauert
fteben = als aan den grond genageld slaan.
Ittentelbebefi@einigung, w. = verhuisbiljet.
ttn'utelbeforutular, 1. = inschrijvingsbiljet (bij
leeningen enz.). an'tnelbett, fd)tv. (b.) = aanmaiden, aangeven; (etnen) aandienen; (einett
ecbilfer) aangeven, laten inschrijven; etw. Sum
¶3atent a. = een patent aanvragen voor lets;
(eine banbeismarfe) deponeeren; (wren) aangeven. tin'utelbeldgitt, zie 91nmelbungs.
1 cl) e in. Ittetitelbuttg, tr. = aanmelding, -gifte ;
indiening (van de vorderingen). 2In'utetbung6.
1c§ein, m. = bericht van aankomst (van waren);
verhuisbiljet. Ittentelbung4fOreiben, 1. = sollicitatiebrief. atentengett, fcbtv. (b.) = aanmengen. atenterten, fcbw. (b.) = aanteekenen, opschrijven, noteeren; opmerken; einem (einer
eacbe) etw. a. = iets aan iem. (aan iets) zien,
merken. ettentedung, w. —, —en =opmerking,
aanteekening, noot, nota, kennis; %. von etro.
nebmen = nota van iets nemen; 91... en 3u
einem Q3uc1 e = aanteekeningen bij een boek.
an'uteffen, ft. (1.) = aanmeten; jovereenbrengen
met, aanpassen aan]; vgl. ang meff en.
an'tnieten, fcbw. (b.) = huren.
atentifttett, fd)ro. (b.) = aanmengen.
atentuftern, fcbtv. (1.) = aanmonsteren. Ittentut,
w. — = aan-, bevalligheid, lieflijkheid, lieftalligheid, gratie. an'muten, Rim. (1.) eittett =
(alg.) aandoen : (biz.) (aangenaam) bekoren ; aangenaam aandoen; [einem etw. a. = iets van
iem. vergen].an'inutia, an'ututObolt= lief(e)lijk,
bevillig,bekoorlijk, gratieus, elegant. [Menu*.
Lung, w. —, —en = 3umutung en neiging,
genegenheid].
thena, w. = Anna.
an'ttabeln, !dm (b.) = (vast)spelden. an'nagetn,
icbw. (b.) = (vast)spijkeren, -nagelen; rule anger
nagelt (fteben) = als aan den grond genageld.
atenagen, fcbw. (b.) = knagen aan, beknagen.
[atenabett, idm. (1.), ficb a. (b.) = naderen].
an'tabett, fd)tv. (b.) = aannaien. an'ttetiortt,
fd)tv. (b.) (rat.) = naderbij brengen: 11.0 a. --naderbij komen; (toe)naderen. an'ttabernb =
benaderend, bij benadering, ongeveer, approximatief. ?Ittiniiberung, w. —, —en = (toe)nadering. Itttlaberung6grabett, m. = naderingsloopgraaf. Ittentiberung6traft, w. = middelpuntzoekende kracht. ftn'ttiiberungOberittO,
m. = poging tot toenadering. atettftbentttgO.
ttteile = bij benadering, approximatief. tin'.
nabute, ro. —, —n = aanneming, -vaarding,
toelating, akceptatie; onderstelling; ontvangst;
vgl. annebmen; q3rotert mangels lit. (m. RI.) —
protest van non-akceptatie; Bur 91. gelangett =
aangenomen worden. ittnItabnteitette, w. (tilt
Oriefe) = ontvangkantoor. ettettabuteber.
tueigeruttg, w. = non-akceptatie.
Thutalen, M. = annalen. etnualift', m. —en,
—en — annalist, annaleschrijver.
Thutalett, $1. = annaten, jaargelden.
fituticben, 1., ttn'tte, ro. = Annetje, Antje.
an'nebutbar = aanneembaar, -nemelijk.
an'nebutett, rt. (1.) = aannemen (een aanbod,
gesehenk, betrekking, een kind, een wet, enz.);
(eine erbicbaft) aanvaarden; [es mit einem a. =
't tegen iem. opnemen]; l8ernunft a. = rede
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verstaan; (93elute, einen) ontvangen; (eine
Religion) aann., omhelzen; (einen Stiller) toelaten; (einen Sebientett) in dienst nemen; eine
Odle an Rinbes Statt a. = als kind aann.;
(einen gaff) veronderstellen, aann. ; ang e no mm en = aangenomen, verondersteld; es lett lit
a. baf3 .. = men mag aann., verond., dat.... ;
fit einer $erion ob. Sate a. = zich ('t lot
van) iem. of lets aantrekken, voor iem. of lets in
de bres springers. atenebnitit = aanneembaar,
-nemelijk; redelijk; [aangenaam], litt'nebutlict•
test, w. —, —en = aannemelijkheid; aangenaamheid, bevalligheid, genoegen; 't aangename, gemak.
atetteigen, ftw. (1).) = (over)buigen (naar) ; fit
a. = zich neigen (naar of tegen).
annertie'ven, fcbtv. (b.) = annexeeren.
Itnnettie'rung, to. —, —en = annexatie.
an'neign, jcbtv. (b.) = bevochtigen. ?bendier,
m. —s, — = spreng-, vochtkwast.
etttnex', m. u. I. —es, —e = annexum, aanhangsel. Itnnegion', tv. —, —en = annexatie.
att'niden, ftw. (b.) = toeknikken.
an'ttieten, fcbw. (b.) = aanklinken.
attnibilie'ren, ftw. (b.) = vernietigen, nietig
verklaren.
atettitten 144, RIM. (b.) = zich nestelen aan
of tegen (an einer Banb 3. S.).
Wm) = anno; 91 bawmal = (in) 't jaar nul;
anno domini, zie A. D.
[annot', att'not = nog, nu nog].
Itnnon'ee (spr.: ann5se), t v. —, —it = annonce,
advertentie. ftnnon'eenbuveau, 1. = advertentiebureau. einnon'eettliittte, tv. = advertentiezuil. annonete'ren, icbtv. (1).) = annonceeren,
adverteeren.
etnnotation', w. —, —en = annotatie, aanteekening. annotte'ren, ftw. (1.) = aanteekenen.
Itttnnitiit', w. —, —en = annuiteit.
annuttie'ren, ftw. (b.) = annuleeren.
Itnnuttie'rung, tv. — = annuleering, annulatie.
Itnnunaialenovbett, m. =annunciatenorde (Ital.
orde ter eere van de Annunciatie).
flno'bc, w. —, —n = anode, stroomaanvoerder.
an'Oben, Km. (1.) = vervelen.
att'Olett, fcbtv. (ti.) = °lien.
attoutttl' = anomaal, onregelmatig. Ittiontatie',
w. —, —n = anomalie, afwijking.
attentnts' = anoniem. einontpnitat', tv. —, —en
= anonimiteit. ?Itto'ntintuO, m. —, .. men u.
..mi = anonymus.
an'orbnett, icbm. (ti.) = regelen, (be)schikken,
inrichten; bepalen, vaststellen. tin'orbner,
m. = regelaar, organizator. ttn'orbnung, tv. =
regeling, (be)schikking, inrichting, organizatie,
vaststelling, bepaling, instruktie; 91.. en treff en
= schikkingen, voorbereidingen maken; maatregelen nemen.
an'organtit = anorganisch.
anomie = anormaal, abnormaal.
an'oaden, icbtv. (b.) = aanpakken, -grijpen,
-vatten. an'oallen, ittv. (b.) = aanpassen;
[passers]; (tech.) ajusteeren, fitten, instellen,
monteeren; pasklaar maken, regelen; einer
Sate etw. a. = lets passend, geschikt maken
voor, schikken, voegen naar. ittlOaffung, w. —,
—en = aanpassing, akkommodatie enz. vgl.
anpallen. att'Oetien, ittv. (1.) = (einen) verklikken.
Itu'Ofabt, m. = (mijnw.) stut, steun, schoor.
an'Ofliblen, PIM (b.) = aan palen (aan een paal)
binden; opbinden. an'Olansen, idyl). (b.) =
(aan-, be)planten; ontginnen; fit a. = zich

einreiber.
vestigen. Itn'etattier, m. = planter, kolonist.
Itn'Oftattattne, w. = aanplanting; ook = 91n.
li e b e lu n g. attigtOden, ittv. (b.) = vast-, oppennen. an'Oftiigen, ftw. (b.) = beginners to
ploegen; an etw. a. = tegen lets aanploegeng
an'Ofropfen, Ito. (b.) = (aan)enten.
att'Oiten, icbw. (b.) = aan-, vast-, bepikken
(-pekken). an'tittlett, ftw. (b.) = pikken aan.
an'Ottitien, ftw. (b.) = (boomen met de bijl)
merken.
an'Obbeltt, ittv. (b.) einen = onbehouwen tegen
iem. zijn. an'Ooten, 'dm. (b.) = (aan)kloppen.
ttn'tnall, m. —(e)s, —e = schok, botsing, stoot.
attlyeatten, fcbw. (i.) = (aan)botsen (tegen).
an'Oreilett, ft. (b.) = (aan)prijzen, roemen. an'.
Ovelien, fcbto. (b.) = aanpressen, (aan)drukken.
ttn'Orobetabinett, 1. = paskamertje. an'inoben,
.0vvbieren, ittv. (b.) = (aan)passen.
atepumpen, ittv. (b.) einen = geld van iem.
leenen, te(r) leen vragen. gitt'Ottl, m.= opschik,
tool, kleeding. an'Ouben, fcbtv. (b.) = tooien,
opschikken, mooi maken.
an'quiden, lotto. M.) = amalgameeren.
an'tabetn, ittu. (b.) einen = iem. aanrijden
(met fiets); lid) etw. a. = met fietsen lets krijgen.
Itteraitter, m. —5, — = (dlt.) aangelande.
an'ranten, fcbto. (b.) = vasthechten (met ranken); fit a. = zich vasthechten, zich winden
(om). an'rattsen, ftw. (b.) = ruw, barsch
bejegenen, aansnauwen. litt'ranier, m. —s,
— = snauw. an'raffeln, icbw. (f.) = aanratelen.
ateraten, ft. (1.) = (aan)raden, aanbevelen.
an'rautett, fcbix). (10 = (be)rooken; (een pijp)
voor 't eerst rooken, doorrooken. an'ttiutertt,
fcbw. go = even (be)rooken.
an'retnett, itto. (b.) = aanrekenen, in rekening
brengen ;theschrtiven, wijten ; etw. bocb a. = (ook)
veel waarde aan lets hechten; id) werbe es itm
iton a. = wel betaald zetten. Itteretnung,
w. = ('t) aanrekenen; te-last-legging; miter 91.
ber 3 9:Boten Unterfutungsbaft = onder aftrek
enz. ; in 91. lommen, bringen = in rekening (in
aanmerking) komen, brengen. litetecbt, I. (auf,
11111.) = recht, aanspraak (op). Itterebe, w. —
aan-, toespraak, rede; eine 91. an bie Zruppett =
een toespraak tot de troepen. an'teben, ittv.
(b.) einen = iem. aan-, toespreken; (einem etw.)
aanpraten. ateregen, lc/pp . (b.) = opwekken,
prikkelen; aansporen, -zetten, bewegen; inspireeren; bie Wrage a. = de vraag opwerpen, ter
sprake brengen, (ook) aandringen op de kwestie
.... ; bas Geittift a. = de zaken verlevendigen; ein Welt a. = den eersten stoot geven tot
een feest, 't initiatief er toe nemen; bas regte
micb Sum atatbettfen an = dat bracht mij
tot nadenken; (Slam.) bie oben angeregte
Sate = bovenvermelde zaak; angeregter.
mar3en = als bovenvermeld. Itn'reger, m. —s,
—= aanzetter, opstoker; opwerper. etn'regung,
to. = opwekking, prikkeling; opwerping, vermelding; idee; aandringen; eerste stoot: etw.
in 111. bringen = lets opwerpen, voorstellen,
den stoot tot lets geven; auf 91. ((den.) = op
initiatief (van). atereiben, fcbtu. (b.) = aan-,
vastwrijven. an'reitern, ittv. (b.) = 't gehalte
verbeteren, versterken; (fig.) verrijken. an'.
reibett, itiv. (b.) = aan-, oprijgen; verbinden,
voegen bij. Un'reitittabel, w. = rijgnaald, -pen.
an'reiten, ft. (1).) = een scheur in lets maken,
inscheuren; (een som geld), aanspreken aanbreken; (boomen) merken, schrappen; (klanten)
lokken; ang erill en = halfdronken, aangeschoten ; vgl. 91acbmittag. litt'rether, m. —s,

anreitett.
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— = (aan)lokker, -brenger (van bezoekers enz.).
an'veiten, ft. (b.) = (een paard) toe-, inrijden;
(einen) (te paard) aanvallen; rt., (1.) = aanrijden
(gegen etw.: tegen lets); angeritten fotnmen =
komen aanrijden. Itn'reia, m. = prikkel, opwekking; neiging. an'reiaen, fd)tv. (li.) = opwekken, aanzetten, drijven, prikkelen.
etnzattOeleV, W. -, -en = praatje, twistzoekerb. aniremOeln, fd)tv. (l.): einen a. = tegen
iem. aanloopen (om twist te zoeken). lin'veing
Odunn = 91nrempetei. an'rennen, unr. (t.)
(eittett) = op iem. aanrennen, -vallen; ange=
rattut werben = aangevaren worden; a., (f.) =
aanrennen, toesnellen; an (9Iff.) a. = tegen lets
aanloopen, -varen, -botsen; libel, fd)bn a. =
leelijk te pas komen.
tin'tittte, w. —, —n = aanrecht. an'ricbten,
fcbtv. (b.) = (spijzen e. d.) (toe)bereiden, klaar
maken; (schade, verwarring e. d.) aanrichten,
veroorzaken, doen; es ift angerid)tet = de tafel
is gedekt; (ba ball bu etw. ed)Ones) anges
rid.)tet = uitgehaald, uitgevoerd. tin'eld)te.
idgant, m. = aanrecht-, keukenkaist. Itn'rieb.
tetilc§, m. = dientafel; aanrecht(bank). tin'.
riebtlaffet, m. = potlepel. einitidittiftli =
/Inricbtetif cb. ftnitidituna, W. = aanrichting,
toebereiding. an'tieMen, it. (b.) einem etw. =
aan iem. lets ruiken. tin'ritt, m. = aanrit,
attakke; eerste rijproef. anitilien, fdri. (b.) -schrammen.
an'rotien, fcbw. (b.) -- (lets) rollen tegen; a.
(1.) = aanrollen. 41V-rotten, fcbw. (f.) = (aan-,
vast)roesten.
au'rfici)ig, [Rriirlitig]= berucht, te kwader naam
en faam bekend. Iln'rilitigfelt, w. — = beruchtheid, slechte naam of roep. (Walden, fcbtv.
(b.) = bijschuiven (een stoel bijv.); a., (f.) -aanrukken, naderen. an'eubern, fd)w. (1. u. b.) -aanroeien; (gegett ben Strom) oproeien. flin'euf,
m. = (aan)roep, appël; al f.) ('t) opbellen.
an'ettfen, it. (b.) = aanroepen; (een schip)
praaien; einen um bilfe, 'ems. bilfe a. = iemands
hulp inroepen; eittett pm 3eugen a. = iem.
als getuige nemen, oproepen ; ein bOberes Mericbt
a. = in hooger beroep gaan; (tl f.) (einen)
opbellen. Iln'rufer, m. = smeeker; appellant;
opbeller. tin'atfung, w. —, —en = aan-, inroeping ; appêl; ('t) opbellen. an'aitotten, fcbw.
(ti.) = aanprijzen. au'rtityren, fd)to. (b.) = aanraken, -roeren; bij-, omroeren, beslaan, aanmaken, ((ter) kloppen; nicbt ally an! = vooral
niet, om den dood niet!
an& = an bas.
(WWII, fd)w. (b.) = aanzaaien; (een akker) bezaaien. einlage, tn. —, —n = aanzegging; uitnoodiging. anlagen,fd)w. (b.) = aanzeggen,-kondigen,
kennisgeven, bekendmaken; aangeven; waarschuwen; rage an! = spreek op! Ste fagen an =
U moet 't zeggen (in 't spel). anifitgen, fcbtv.
(b.) = aan-, inzagen. f tnlagee, m. —s, — -aanzegger. ftulageaettel, m. = kennisgeving.
tinlagung, w. —, —en =aanzegging, bekendmaking, verklaring. aulaututeln, fcbw. (b.) -op(een)hoopen, vergaren; (eittett 9/efernefonbs)
kweeken; lidj a. = zich verzamelen, zich op(een)hoopen, samenkomen; -scholen. Wn'fannni
ter, m. —s, — = (ook) akkumulator. finlautut•
lung, t v. = op(een)stapeling, -hooping, samenscholing. an'itIffig = woonachtig, gevestigd;
rid) a. madon = zich metterwoon vestigen.
tin'faib m. = ('t) aanzetten; schikken; ('t)
opzetten (van rek. oplossing bijv.); aanzet-, verlengstuk (van sea tafel e. d.); mondstuk, em-

anid)iffen.

bouchure (van blaasinstr.); aanzetting, embouchure (van blaasinstr. aan den mond); inzet (bij
't zingen); aanloop, begin; prijsbepaling; inzet
(bij verkooping); in li. bringen = in rekening
brengen; in 9.I. lommett = in rekening komen,
geboekt worden; post (op een begrooting, balans
e. d.); aanzetsel, aankorsting. 2inlatiretfrtung,
w. = differentiaalrekening. ?Inlatiroto, I. =
aanzetstuk (aan muziekinstr. en spraakorgaan);
(tech.) aansluitend pijpstuk. aulattern, fd)w.
(b.) = gist doen in ; aanzuren. anlaugen, fcbm.
(b.) = (aan-, op)zuigen; fitt a. = zich vastzuigen. an'filufeln, fd)w. (1).) = aanwaaien
(zacht); angeftittfelt rein = halfdronken, aangeschoten zijn. anlaufen, fdytv. (b.) = aansuizen,
-snorren, -gieren.
anTbaffen, icIPD. (l.) = aan-, verschaffen,
koopen; (bft.) bestellen (aan den kellner).
linlebaffung, tu. = aanschaffing; (in wisselverkeer) dekking, de noodige fondsen; einem %.
madjen = tem. dekking zenden. etnlibaffung8.
Wee, m. = inkoopwaarde. anicbaften, Pm.
(b.) = (bijl, geweer e. d.) opmaken, monteeren;
(een laars) verschaften.
an'Kauen, icbto. (b.) = aan- beschouwen, bekijken, (aan)zien. [an if(tauestb = be-, aanschouwend, intuftlef]. Tin'ictauev, m. = aanschouwer,
kijker. anif0autirb = aanschouwelijk, duidelijk.
tinlibaulitttelt, tv. — = aanschouwelijkheid,
duidelijkheid. Itult§auung, w. —, —en =
aan-, beschouwing, opvatting, wijze van zien,
meening; Sur 91. bringett = duidelijk maken,
aanwijzen. ttn'icbauungOunterriibt, m. = aanschouwelijk onderwijs, aanschouwingsonderwijs. ein'ittauung4Vertnagen, 1. = aanschouwingsgave.
elnic§ein, m. = schijn, voorkomen; bem %.
nad) = naar 't schijnt; allem 91. nad) = naar
alien schijn; es bat ben 91., als ob . . . = 't heeft
't voorkomen, 't lijkt, 't ziet er nit, alsof . . ..
fid) ben 91. geben = zich den schijn, 't voorkomen geven. anlibeinen, ft. (10 = (tr.) beschijnen; [(intr.) schijnen, 't voorkomen hebben]. anifebeinenb = oogenschijnlijk, schijnbaar. an'Kellen, id)tv. (b.) = aanbellen, -schellen ; (tl f.) opbellen. iftn'Kere, w. —, —n =
schering. an'Keren, icbtv. (1).) = (bij 't weven,
een touw) scheren; (tim.) inlaten (met lip en
keep). Ilnitterung, ty . —, —en = schering,
enz. vgl. anfcberen.
anlitiebten, fcbw. (b.) = op lagen leggen. vlijen.
an'ic§iden lick fcbtu. (b.) = zich gereed, klaar
maken, zich voorbereiden; toebereidselen
maken (3u etw.: tot, voor lets); [lid) gut au
etw. a. = lets goed aanpakken]. ein'Aidung,
to. = toebereidselen, voorbereiding. anit§ieben,
ft. (b.) = schuiven tegen; (bij 't kegelen) 't eerst
gooien. ftnictieber, tn. —s, — = (inschuif)blad. glnifitiebetiltb, m. = (uit)schuiftafel.
tin'Aiebiel, I. = toevoegsel, aanhangsel. an's
fcbiefen, Wm. (b.) = scheel-, schuins aankijken,
begluren. anicbienen, fcbtv. (b.) = spalken.
aniKieten, ft. (b.) = (een stuk wild) aanschieten ; (een geweer) inschieten; (lets) met schoten aankondigen ; ('t brood) in den oven schieten;
kristallizeeren; an g e f cl) °lien fein = aangeschoten (halfdronken) zijn, verliefd zijn, van
lotje getikt zijn; a., (f.) = beginners te schieten,
't eerst sch.; snel opkomen (v. d. vloed bijv.),
komen toeschieten, (van kristalletz) zich vastzetten, aanschieten; angefcboffen lommen =
komen toeschieten. aulttiffen, id)to. (f.) an
MIL) = naderen, aandoen; wateren tegen.

atti(Oimmeln.
an'f4Intuteln, ftw. (1.) = schimmelig worden.
atelebirren, ftw. (b.) = tuigen, aanspannen.
lin'f41ag, m. = aanslag (ook bij piano); slag,
klank (v. e. bel); geklots (van golven); aanplakking, -plakbiljet; kolfwang (v. geweer); aansl.,
raming, schatting; aansl., plan, ontwerp; tik
(bij krijgertje e. d.); verstoppertje; aanslaglat
(r. deuren en ramen); etw. burl) betannt
mad)en, geben = lets door aanpl. bekend maken; (bie albite ) in lt. bringen = aanleggen;
im lt. batten = aangelegd houden; etw. in 91.
brengen = in rekening brengen, in aanmerking
nemen; bas fommt nid)t in lt. = dat rekent
(telt) niet mee. an'141agen, ft. (b.) = aanslaan,
-spijkeren, bevestigen; (ein nag) aansl., openen;
(Zerorbnungen) aanplakken; (ein baus Sum
Zerfauf) aansl.; (einen Zon, eine Gaffe) aanslaan; (bas Gewebr) aanleggen; (etw. bocb) aanslaan, schatten, taxeeren; (non bunben) aanslaan, (von 9tacbtigallen) beginnen to slaan; bei
ibm fcbitigt rein 9lat, fettle ilranei an = heeft
geen uitwerking, helpt, baat niet; 43flan3en
fcblagen an = schieten wortel, gedijen. an'.
1414gig = knap, vlug van begrip, vindingrijk.
ettelebtagfaule, w.
aanplakzuil. 11041ag.
1. = krijgertje, verstoppertje. 1104lag.
aettel, m. = aanplakbiljet
an'htltintaten, ftw. (1.) = met modder, slijk
vullen; aanslibben. an'14feicten, ft (1.) = aansluipen; ook (b.) = besluipen.
I. an'fi§leifen, Km. (b.)
aansleepen. II. an'101eifett, rt. (b.) = aanslijpen.
an'141enbern, ftw. (1.) = aanslenteren. an'.
141e4ppen, ftw. (b.) = aansleepen. Wn'141id,
m. = aanslibbing, slib. an'141iellen, ft. (b.) =
aansluiten: vastmaken; bijvoegen; (von 3iigen)
aansl., korrespondeeren ; (von Stleib ern) sluitend,
gesloten zitten; fit an einen ob. fit einem,
diner 43artei, ether Veittung a. = zich aansluiten bij iem., een partij enz. ?talc:10u% m. =
aansluiting, verband, verbinding; ben 2I. per.
feblen, verpaffen = de aansl. missen. Vtte.
td0u%babn, to. = zijlijn, verbindingsspoor.
Vin'141nbiug, m. = korrespondeerende trein.
tinitionad, m. —(e)s = proefje, beetje, hapje.
an'14ateden, fcbtv. (b.) = proeven aan. an'.
libuteiebeln, fcbv3. (b.) einen a. = iem. vielen;
(einem etw.) aanpraten door vleierij; oleo (bet)
einem) door vleierij indringen. aniebutieben,
fcfm. (b.) = aansmeden, -lasschen; vastklinken,
in de ijzers slaan. an'itbutiegen, fcbtn. (b.) =
aanpassen, -thukken; 114 a. = nauw sluiten
(van kleeren); zich zich drukken, zich
nestelen (tegen iem., an einen); fig.: zich schikken naar, zich aanpassen aan. anicbutiegenb,
.14tnleglant buigzaam, soepel, meegaand;
aanhalerig, vleierig. anlibmieven, fcbtv. (b.) =
(aan-, in)smeren, bedriegen, voor den gek
houden; (einem dux) aansmeren, -praten;
(einen mit etw.) in den nek zien; rid) bei einem
a., zie an 1 cb m e id) e I tt. an'14ntitten, ftw. (I).)=
(iem. een smet) aanwrijven. anirdnitubbela,
ftw. (b.) = besmoezelen, beduimelen. an' .7
Ittnatiett, Pim (b.) = aangespen, (Gcblittfcbube)
aanbinden. an'liOnareben, an'14narven, an'.
14nauben, ftw. (b.) = aan-, toesnauwen;
an'lebnauben, (f.) — (komen) aansnuiven. an' Knattien, ftw. (b.) = aan-, toesnauwen.
thefebnauaer, m. —s, — snauw, grauw.
anlibnelben, ft (1.) = aan-, insnijden; merken;
etw. a. = (ook) met lets beginnen, lets entameeren; (eine 5rage) ter sprake brengen; (ein
Gerprticb) aanknoopen.
m. = ('t)
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aansnijden; eerst afgesneden stuk; snijvlakte;
inkeping, (mijnw.) rekening. an'14niiren, ftw.
(b.) = (aan-, vast)rijgen; vastbinden (wev.).
an'Ictnntreen, fd)w. (b.), sic anitnaua en en
anbetteln.
ItnicOppuag, w. —, —en = bloedstuwing.
tinftbo'be, w.
—n, tinfebtenid, m.
ansjovis.
an'14eastben, ftw. (b.) = aan-, vastschroeven.
?in'icbreibebiltbeltben, 1. = opschrijf-, aanteekenboekje.
I. an'14relben, ft. (b.) = aan-, opschrijven,
aanteekenen; eittem etw. a. = lets op iemands
rekening schrijven, iem. voor sets debiteeren;
(eine Weber) in gebruik nemen, (fig,) gut,
!Vett angercbrieben fteben (ii). II. Vtn'Avei.
ben, 1. = aanteekenen; (aan)schrijven;
aanschrijving, reskript.
an'14reiett, ft. (l.) einen = aan-, toeschreeuwen,
an'14velten, ft. (F.) = aanstappen. Thercbrift,
tv. =adres. tin'hbrote, w.
—n, 1104ret,
m. = zelfkant. an'14roten, fcbw. (b.)
(een
vat) aanrollen; (taken e. d.) zelfkanten.
thelebub, m.: ben 21. baben 't eerst gooien
(bij 't kegelen). aniebuben, ftw. (1).) = verschoenen ; (palen) schoeien; 114 a., = zijn
schoenen aandoen. atelcbulbigen, Ito,. (b.) =
beschuldigen; [einem etw. a. = iem. lets te(n)
laste leggen, van lets beschuldigen]. en'fdjulbigung, w. = beschuldiging. an'14firen,
fcbtv. (b.) = oppoken, aanwakkeren. Ittertfitt%
m. eerste schot ; plants waar 't wild geschoten
is; schotwond; kristallizatie; zinking. en'fdjutt, m. = aanslibbing; -storting (van aarde).
an'14iitten, fcbw. (b.) = aanstorten; volgooien
(met aarde bijv.), aanplempen.
an'14tniingern, fcbw. (b.) = bezwangeren (eig.
en fig.); (tech.) doorweeken.
an'14inanten, .14tutinaetn, .14Witencen, fcbw.
(1.) = (komen) aanwaggelen; kwispelstaartend
aankomen; in zwermen aank. (einen •ftwetr.
men (b.) = met iem. dwepen).
an'Itfituti von, fcbw. (b.) = zwart maken (eig. en
fig.); lasteren, kwaadspreken van. an'f4tualien,
fcbw. (b.) einem etw. = aanpraten. an'14tne.
feta, fcbtv. (1.) = zwavelen. an'14weifen, fcbto.
(1.) = den ketting scheren. an'14Weiten, fcbw.
(l.) = aansmeden, -lasschen; ('t wild) aanschieten. an'14tuellen, fobw. (1.) doen aan-,
opzwellen; (een Loon e. d.) laten aanzw.; a., ft.
(f.) = aan-, opzwellen; toenemen, aangroeien
enz. Tin'14Wellung, w. = ('t) opzetten, wassen;
aanzwelling, gezwel; bulk (van zuil). an'.
14tventnten, ftw. (1).) = aanspoelen, -slibben.
Theldpventutung, t —, —en = aanspoeling,
-slibbing. anicbtohnnten, ft. (f.) = aanzwemmen,
-drijven. an'frinvinbeln, ftw. (b.) einen = voor
den gek houden, bedriegen, oplichten.
anlegeln, fcbto. (f.) = (komen) aanzeilen; a. (b.)
= (een schip) aanzeilen, -varen, (een haven)
aandoen. etnlegelung, tv. —, —en = aanvaring.
I. anieben, ft. (b.) = aanzien, -kijken, toekijken;
dulden, verdragen; beschouwen; etw. mit a. =
bij lets toekijken; (it faint bas nid)t Winger)
mit a. = aanzien, laten gaan, toelaten; Gott
fiebt bie $erron nid)t an = God is geen aannemer des Lersoons; etw. a. ale = lets beschouwen als; id1 febe es far (ale) eine Gbre
an = ik reken 't (als) een eer; (etw. bot) opnemen; man fiebt ibm rein 91Iter nitt an =
men zou niet zeggen dat hij zoo oud is, hij lijkt
niet zoo oud als hij is; ba feb mal einer an! fieb
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Qinitanb.

(op)vullen,
spuwen. an'T/Aden, fd)w. (b.)
mai an! = kijk nu eens aan! [.einen mit etw.
1.: bas 91. baben = 't eerst
a. = iem. beboeten, straffen]; fir§ a. elkander farceeren.
moeten spelen, uitkomen, aan de voorhand zijn.
aanzien, -kijken; id) will mir bie Cadge nod)
icbw. (1.) = voorspelen, 't eerst spemal a. = ik zal die zaak nog eens aanzien, bekijken, onderzoeken; etw. fiebt fid) gut, ftlecbt len, aan de voorhand zijn; spelend, dartelend
an = lets ziet er goed, slecht uit; vgl. angel naderen; (ein 3ttitrument) inspelen; (auf tiff.)
zinspelen; (eine Warbe); uitspelen. Ifni/Ada,
f eb en. II. fin'te0en, 1. = aanzien, gezicht;
m. (die aan de) voorhand (zit). gittlpielung,
voorkomen, uiterlijk, schijn; aanzien, gewicht,
w. = toespeling. an'inieten, ftw. (b.) = aan 't
achting; bas 91. bat matt umfonft = 't gezicht
spit steken; spietsen. attlPittnen, ft. (b.) aan-,
('t zien) kost niets; eitt befferes U. gewinnen =
vastspinnen ; (draden) hechten; beginnen te
er beter gaan uitzien; lid) ein I. gebett zich
een gewichtig voorkomen, een air geven; in spinners aan, op touw zetten; (verraad, samenzwering) smeden; (ein Oerbaltnis) aanknoopen;
bobem 91. Rebell = hoog in aanzien, zeer geacht
(eine Unterbaltung) beginnen, aanknoopen;
zijn.
114 a. = zich vastspinnen; op touw gezet, aanattle4ttlidi = moot, statig, imponeerend; aangeknoopt
worden, gaande zijn. an't0i#en,
zienlijk, aanmerkelijk, belangrijk; gezien, voornaam. ftn'telostiehteit, w. — = statigheid, (b.) = (aan)punten, slijpen; angefpitt fein =
een lichte roes aanhebben. m. = aandeftig voorkomen; 'ulster; belangrijkheid.
sporing, spoorslag. attiVersten, fcbw. (b.) =-feintng, w.: in 91. ber Umftembe = met 't oog
aansporen (eig. en fig.). 1100ornung, w. —,
op, ten aanzien van de omstandigheden. an'.
aansporing.
—en
'Men, icim. (b.) = aan een touw, vastbinden.
fttt'fpratte, tn. = aan-, toespraak; eine 91. an
tittlettn, m. = 91nselmus.
einen Fatten = een t. tot iem. houden; (nrbb.)
zengen.
an'tengen, Km. (b.)
feint 91. baben = geen omgang hebben; (van
f. = schutblad (van een boek).
an'Teign, id)w. (Ii.) = aanzetten, -maken, (een instr.) eine leitte ufw. 91. baben =licht enz. aanknoop aan een kleed bijy.); (ein a3lasinftrument, spreken. an'inret§en, ft. (b.) = aanspreken (ook
van orgelpijpen), toespreken; in den smaak
einen Oecber) aan den mond zetten; (bie
val]en, een aangenamen indruk maken; [einen,
2abung) aanstampen, -zetten; (bie Weber) op
beginnen te etm. a. flit = iem., jets houden, aanzien voor];
papier zetten; ben epaten a.
(einen ttm etw.) aanspr., vragen; etw. a. =
spitten; (etw. inzetten; — schatten,
aanspraak op lets maken; eitt Oetnalbe fpricbt
taxeeren, in rekening brengen, aannemen, onmid) an = maakt een aangenamen indruk op
derstellen; (einen llreis, eine 3eit, einen Zer.
mij, doet mi.j aangenaam aan; [bet einem a. —
min, eine Oerfammlung) bepalen, vaststellen;
iem. bezoeken, bij iem. aanloopen]. an'.
eine $f1an3e lett (Stnolpen) an, ber
Oetveib u. 1. w. = een plant krijgt knoppen fpreibenb = bevallig, aangenaam. an'foreign,
enz.; (Ellett lett 9/o ft an = roest; Weft a. = vet fcbw. (b.) = schragen, stutten. an'tprengen,
fcbto. (1).) aanrennen, -galoppeeren; auf einen
worden; (eine 91ufgabe: een som) opzetten; wer
a. = zich op iem. Werpen, op iem. aanvallen;
lett an? -- (domino-spel) wie zet voor, wie be— invochten, besprenkelen. an'tOringen, ft.
gint? aanzetten, een aanloop nemen, beeen sprong nemen; springers tegen; aanginnen te; tic§ a. = zich vasthechten, zich (f.)
vestigen; aan- springen. an'fOrillett, fcbw. (b.) = besprenkelen,
aanzetten, aangroeien; [a.
bespatten.
Vtn'14nucij, m. aanspraak, prestellen; ficb a. = zich vestigen, zich neerzetten].
tentie; eisch; 91. auf (91ff.) Iaben, madden,
aanzet-, verlengstuk.
1.
erbeben = aanspraak op lets hebben, maken,
felptna, tv. —, —en = aanzetting; vaststelling,
bepaling; (in 't spa) ('t) voorzetten, beginnen. lets opeischen; es nimmt vie! 3eit in 91. =
in beslag, vordert (eischt) veel tijd;
WOW, w. —, —en ('t) (aan-, in)zien, inzage; neemt
jemanbs bilfe in 91. nebmen iemands hulp
gezicht, afbeelding, prentbriefkaart; meening,
inroepen,
een
beroep doen op iems. hulp;
inzicht, gevoelen; Sticber Sur 91. fcbicfen = ter
9Infprilcbe ftellen (madden) an (91ff.) = eischen
in 91nfebung].
inzage, op zicht zenden; [in 91.
stellen aan. an'llirtu00146 = zonder pretenties,
an'fitttig: eines ob. einen a. werben iem.
bescheiden, eenvoudig. littiOnt4dieliefeit, w.
gewaar worden, in 't oog krijgen. etn'licbt6tarte,
w. prentbriefkaart. ItnlitttOleite, w. = voor- — = bescheidenheid, nederigheid, eenvoud.
an'tprutfidUoil = veeleischend. elnifOrung, m.
zijde, frontispice, front. etnik§tdienbung, w. =
= aanloop, sprong, aanval.
zichtzending. tInfiebelei', w. —, —en = nederzetting, kolonie. an'fiebeln 'dm. (b.) = an'llmden, icfp. = anipelett. 40/Alen,
idytv. (b.) aan-, bespoelen. Wit'flAtung, w. =
zich vestigen, zich neerzetten. etnlieb(e)tung,
aanspoeling, -slibbing.
w. —, --en = vestiging, nederzetting, kolonie.
m. --5, — = kolonist. anlingen, an'ita4eln, Rim. (b.) = prikkelen, aanzetten.
w. —, —en voorbereiding, regaling,
(1).) = toezingen; met zang beginnen, aankondibeschikking, maatregel; inrichting, installing;
gen.
werkplaats(en); (mijne v.) indeeling, plaatsing
I. attlinnen, ft. (b.) einem elm. = lets van iem.
(van de mijneverkers); 91.. en 5u etw. treff en,
verwachten, eischen, vergen. II. MO/men, 1. =
91.. en macben = toebereidselen maken; maateisch; einem ein 91. ftellett = jets van iem.
regelen nemen (voor iets). n'Ttaltbleiter, m. =
vergen.
leider, hoofd van de inrichting enz. tin'itanb,
et014 = (jag.) tInitanb; (aft.) = 9Inw ef en.
m. = standplaats (van een jager), loer, uitkijk;
ein'f/mttn, m. —(e)s, ..fpanne = span (ossen,
paarden). astipannen, fcbw. = (aan-, voor-, bevalligheid; houding; betamelijkheid, welvoeglijkheld, fatsoen; uitstel; aarzeling, bein)spannen; (alle Strafte) inspannen; (einen)
aanzetten, in 't gareel spannen; (3ntrigen) op denking; (Ibb.) aanvaarding (van een dienst);
auf bem 91. fein, Iiegen = op den uitk., op de
touw zetten. fin't/mtiner, .f/Anner, m. heereloer liggen; feiner = nette manieren; ot)ne
dienstplichtige paardeboer. ein'tpanttuttg, w. =
alien 91. = zonder bedenking; bas bat gar feinen
('t) in-, voorspannen; inspanning; spanning,
91. = daar is niets tegen, dat spreekt van zelf ;
gespannen toestand. an'tpeien, ft. (1.) = aan-
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(ook) dat is heelemaal niet net; [bamit bat es
nod) 91. dat heeft nog tijd; kan nog uitgesteld
worden]; 91. nebmen = aarzelen, er tegen opzien (lets to doen). anItattbig = fatsoenlijk,
net, betamelijk, welvoeglijk;redelijk,behoorlijk.
ttit'ftattbigleit, w. —, —en = netheid enz.
lin'ttattbbilvief, m. = respijtbrief. liteftattbb•
battle, to. = chaperonne. Ittiltanb8efel, 1.
(ir.) = 9inftanbsbame. an'rtattbObalber =
zonwelstaans-, fatsoenshalve. an'itanbble#
der (eenig) bezwaar. Ittl'itanbOred, m. gelegenheidsjas ; onderrok. etteitanbOrtunbett, q31.=
les in de goede vormen. fin'ttattbbbilite, tv.-beleefdheidsvisite. an'itantobbott = bevallig,
waardig. anItarren, icbro. (t.) = aanstaren.
attitatt (Men.) = in (de) plaats (van), vgl. it at t.
an'ttauett, fcbto. (b.) = opstuwen. an'itauttett,
icbw. (b.) = verwonderd, verbaasd aankijken.
bewonderensan'itautten6tvert, •tuitrbig
waardig.
an'itei§ett, It. (b.) = (aan)prikken, steken (aan);
aansporen, -zetten ; (ein actf3 9Betn, bie $utter
u. aansteken, -breken; (eine ¶3umpe) aanzetten; [einen a. = auf einen Not eln en
iem. bekoren]; ook = an fteden; vgl. angel
ft o cb e n. an'iteeten, icbw. (b.) aan-. vast-,
ontsteken, in brand steken; besmetten; beginnen aan, aansteken. an'fteitenb = aanstekelijk, besmettelijk. ItnItedung, w. —, —en =
besmetting. Ittefteduttgbituff, = smetstof.
an'fteb(e)n, unr. (1).) = staan, passen; aanstaan, bevallen; (mijnw.) aan de oppervlakte,
aan den dag liggen; [aarzelen, dralen]; uitgesteld worden, wachten; es ftanb nicbt lange an,
fo = 't duurde niet lang, of .. ; a.
fallen = opschorten, uitstellen; (bie Cade font
nod einige Zage) uitstel lijden; bie Ziir ftebt
an = staat half open, op een kier; auf 91. = op
last, op verzoek.
an'iteigen, ft. (i.) = (op)stijgen, hellen, rijzen,
zich verheffen; wassen, stijgen; angeftiegen
fommen= met groote passen komen aanstappen.
anitellen, fd)w. (b.) = aanstellen, plaatsen,
benoemen; maken, doen, regelen, organizeeren,
op touw zetten; aanrichten, instellen, aanleggen ; (eine Unterfucbung (fiber)) instellen; (eine
Weitlicbteit) arrangeeren, organizeeren; (einem
Caren) aanbieden, offreeren; lid) a. = zich
plaatsen, in de rij (gaan) staan; zich gedragen,
zich aanstellen; vgl. 91ng e ftellter. to fteYlerei',
to. —, —en = aanstellerij. an'itellig = geschikt, bekwaam, knap (in of voor lets, in ob.
etw.). etWiteffigfeit, w. — = geschiktheid,
bekwaamheid. Itn'itellung, w. = plaatsing,
aanstelling, benoeming; plaats, betrekking;
offerte; einem eine 91. maden = iem. een offerte
doen. an'itentnten, fdp. (b.) = steunen, drukken tegen ; WO gegen etw. a. = steunen, zich
schrap zetten tegen lets (ook fig.). an'iterben,
ft. (f.) = (als erfenis) toevallen.
aansturen, -stevenen.
(1).)
an'tteuent,
IttettiO, m. = ('t) aansteken (van een vat);
wormsteek (in een vrueht); frifcber 91. wijn
(bier) versch van 't vat; im 91. fein = aangestoken worden. aulttrigiu, fcbw. (I.) auf (2111.)
= stekelig op lets zinspelen. ateftlefett, fcbw.
(1.) = aanborduren. aWitterett, fcbw. (b.) =
wezenloos aanstaren.. an'itiften, id)113. (b.) --(aan)stichten, veroorzaken, teweegbrengen;
(komplot) smeden; (kwaad ook) brouwen; (einen
etw.) op-, aanzetten. eitt'itiftev, m. aanstichter, bewerker. Wtt'ftiftuag, w. = aanstichting, -zetting, -hitsing. an'itinttnett, jcbw. (1.) =

antaumeln.

inzetten, aanheffen; stemmen. ftttltintittung,
w. intoneering, inzetting, aanheffing. an'•
itolitern, icbw. (1.) = aansukkelen, -strompelen.
ettt'rtot, m. stoot, schok; aanstoot, ergernis ;
aanzetstuk; stootnaad; (voetbal)aftrap; [aanval.
-doening]; 91. bet einem erregen = iemand aanstoot geven; an einer Cade 91. nebmen= zich aan
lets ergeren, stooten; One 91. = zonder hindernis,
ben erften 91. geben = den eersten stoot geven,
vlot; 't initiatief nemen. an'ito %en, it. (1).)= aanstooten, stooten aan of tegen ; klinken (met de
glazen); samenvoegen, aanzetten; struikelen,
aanstooten (van paarden); [overkomen, aangrijpen, -tasten]; grenzen, stooten aan; bet
einem a. = iem. aanstoot geven; nad) oben
fcblimm a. = bij de (hooge) overheid hevig aanstoot geven; mit ber 3unge, im IReben a. =
stamelen, met een dikke tong spreken; vgl. ang 0103 en. anTo fiettb = aangrenzend. an'.
itabig = (einem a. fein) aanstootelijk, stuitend,
ergerlijk. ftnItaisigreit, w. —, —en = onbetamelijkheid, ergerlijkheid.
an'itangen, fcbto. (1.) = aan-, inspannen. an'.
ftrebett, fcbw. (b.) etw. = naar lets streven;
gegen etw. a. = lets weerstreven. ftn'itreit§(e) •
tube% to. = schilderwerk. an'itvetiOett, ft. 00
= schilderen, verven; aan-, onderstrepen,
aanteekenen; [bestrijken; even aanstooten]; (id)
werbe (will) es bir fdpn) inpeperen. ttn'•
ftreicber, m. = schilder, verver. Vta'ftve14.
Wald, m. = verfkwast. an'ftreifen, fcbw. (b.) =
rakelings langs gaan, even aanraken. Ian's
ftreiten, ft. (b.) = betwisten]. an'ftreugat, fctro.
(b.) = inspannen, vermoeien; ook ans
ft r g en ; lilt a. = zich inspannen; (vlk.)
zich uitsloven; vgl. $ro3e13. ?Ittitvettgung, w.
—, —en = inspanning. elteftrie6, m. = ('t)
verven; verf, kleur, tint, vernis; einer ea*
einen 91. geben = een vernisje, een schijntje,
een kleur geven aan. anIttiden, icbtx). (b.) =
aanbreien, aan elkaar breien; vastbinden.
an'ittiegetn, icbw. (b.) = (ros)kammen; (fig.)
aan-,
mooi maken. att'ftranten, icbw. (f.)
toestroomen; bespoelen; aanslibben.
an'rtiiite(I)n, icbw. (b.) = een stuk aanzetten,
verstellen, lappen. etn'jturnt, m. = aanval,
stormloop, aandrang. attltiinnen, fcbw. (1.)
(gegen etw.) = (op lets) aanstormen. elulturs,
m. = schok. attIttirgett, ftbw. (f.) = vallen aan,
tegen; aansnellen.
I. an'ittclott, Rip,. (b.) (soms: einen) bei einem um
etw. = aanzoek doen om lets, naar lets Bingen,
verzoeken om lets; etw. a. = verlof voor lets
vragen. II. tin'itutett, 1. —5 = aanzoek, verzoek, aanvraag.
Wn'tut§er, m. = sollicitant, verzoeker, aane
vrager. etit'luttung, tu. —, —en = aanzoek,
verzoek, aanvraag, sollicitatie.
ettttagettiOlnu6, m. — = antagonisme, vijand•
schap; naijver. ettstagettift', m. —en, —en =
antagonist, tegenstander, vijand. antagotti'•
fair§ = antagonistisch, vijandig.
an'tafeln, fcbw. (b.) = optakelen, -tuigen.
att'tangen, fdp. (b.) = 't eerst dansen, den dans
openers; a., (f.) aandansen. an'tapOen, ftbW.
(b.) = tasten, tikken aan; a., (1.): angetappt
fommen = al tastende naderen.
antaetilcft = antarktisch: zuidpool.. .
Thetaft, m. —(e)s = ('t) aangrijpen, greep.
aanpakken, -tasten;
an'taftett, fcbw. (b.)
(fig.) aantasten, -randen. eittlaftuttn, to. —,
—en aantasting, -randing. an'tanmelit, fcbw,
(1.) = (gegen, an etw.) aantuimelen,

antebatieren.

= antedateeren.
antebatie'rett, ftw.
antebilubialtiftt = antediluviaansch.
Wale% m. = (aan)deel, portie, part; belangstelling; 91. an einer ead)e babett = (aan)deel
in lets hebben; 91, an ether Sate nebmen
deelnemen, belangstellen in lets. ein'tetibaber,
m. = deelhebber, -nemer, aandeelhouder.
= hoofdelijk, op ieders aandeel komend. a .. e Stollen =kosten per hoofd. itta'•
teitnabnte, - = deelneming, medewerking.
Itn'tettlebein, m. = (bewijs van) aandeel.
an'telepbottieren, icbto. (b.) = opbellen.
—n = antenne, voelhoorn,
ftnten'ne, tu.
vangdraad.
antecedenten, (iems.)
finteiebenlien, IN.
verleden.
antere, stuifmeelzakje.
—n
?IntIje're, w.
antologie, bloem—n
tu.
lezing.
ftutbraair, m. —(e)s = antraciet.
Itntbrotmi'be, m. = antropolde, menschaap.
fintbroOolog', m. —en, —en = antropoloog.
etntfyroOologie, w. —, —n=antropologie, leer
van den mensch. antbroOolo'gifi0 = antropologisch. antOralmator'44(110) = antropomorfisch. WntbroOontorObiWutts8, m. — =
antropomorfisme, voorstelling van de godheid
als mensch, etntbro0o0bagle), tn. .. gen,
. gen = antropofaag, menscheêter.
antichambreeren.
anttrijambrie'ren, icbro. (b.)
m. —es U. —en, —e(n) = Antichrist.
Vintibut, --(e)s, —e = antidotum, tegengift.
an'tiefen, Ito". (b.) = peilen, looden; aanbieden.
fintifebrin', 1. —5 = antifebrine.
—n antikwiwaif' antiek. ?tattle, w.
teit, oudheid.
w. —, —en = antikritiek.
antilibeve antiliberaal.
= Antillen.
lintitilen,
—n = antilope.
antimoniuni.
itittimo'n(ium), 1.
eintio'rbiett ob. ttntio'Ca, 1. = Antiochie.
ettstiVatfife', tu. —n, —n = antipatie, tegenzin.
antiOall)ift = antipatisch, antipatiek.
attnOeriftalliK : a.. es Mittel braakmiddel.
etntiOo'be, m. —n, —n = antipode, tegenvoeter.
an'tipOett, Rim. (b.) = aantikken.
1. —5 = antipirine.
tintt'qua, — = antiqua, Latijnsche lettersoort. Itntinuar', tn. —s, —e = antikwaar,
koopman in oude boeken. eintiquartat, 1. --(e)s
—e = handel in oude boeken, antikwariaat.
antiqua'tift0 = antikwarisch, voor oud.
—,
antiattiert = verouderd. lintiauttat',
—en
antikwiteit. Wtttiquitalettipittbier,
m. = koopman in oudheden, antikwaar.
antif emit', m. —en = antisemiet. antifenti'.
of t0 = antisemietisch. ettttilemitib'mu4, m. —
= antisemitisme.
etatifelYtifuta, 1. —5, .. fa = antiseptikum.
antifeplifc§ = antiseptisch.
—n = anti-, tegeustrofe.
MUM-col*, w.
—n = antithese.
WW1**, to.
autiatinatibe = anticipando, bij voorbaat. etnti=
siOation', t —, —en = anticipatie, ('t) vooruitloopen op jets. antigOie'ren, fcbu:I. (1.) =
anticipeeren.
gelaat, gezicht.
1. —es, —e
aanrazen (tegen).
an'toben, Rim. (b.)
getin'ton, m. = Anton, Toon; griiner 91.
vangenis. etnto'nia, etnto'nie, Antonia.
?tntreniu6, m. = Antonius. Itnto'ninffreui, 1. =
St.-Antoniuskruis (T),
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annertrauen.

—tt = antonomazia, omWittottentafie', w.
schrijving.
atetrabett, fcbto. (f.) = aandraven.
Wnlvag, m. --(e)s, = voorstel, motie,
voorslag: aanbod, -bieding; (ook) opdracht,
order, bestelling; einett 91. ftenen = een voorstel doen, een motie voorstellen: eitt 91. auf
eitten
(91ff.) = een voorstel tot; einem
91. maten een meisje een huwelijksvoorstel
doen, een meisje vragen. antrallen, it. (b.) =
aandragen ; voorstellen; aanbieden; (gwst.)
aanbrengen, verklikken; (einem emit 91mt) aanbieden; auf ecbeibung a. = scheiding aanvragen ; auf eine Strafe a. = een straf eischen.
etn'tragOretibt, T . = recht van initiatief.
tragrtetter, m. = voorsteller ; aanbieder (van
waren). ftn'trag4bergeben, I. = klachtdelikt.
aletranea, Rim. (b.) = doen huwen met, in
't huwelijk verbinden met. an'treffen, g. (t).)=
(aan)treffen, vinden; an (9Iff.) a. = tegen, op
lets stooten; [
anbetreff en]. an'treiben,
(1j .) = (aan-, voort)drijven, aandringen, -zetten;
-slaan; -spoelen; a., (1.) = aandrijven, -spoelen.
Itn'tveiber, m. = drijver, aanzetter. an'treten,
ft (1.) = aantreden; in funktie, in dienst treden;
angetreten! = aantreden! (bet einem) aanloopen ; a., (b.) aan-, vasttreden ; (een reis,
dienst, ambt, erfenis) aanvaarden, beginnen;
[ eitten a. = op iem. toetreden, iem, naderen];
(bas neue ;WO intreden. ttn'tretung, w. — =
91ntritt.
ftn'trieb, tn. = aandrift, -sporing; -hitsing;
(mech.) stoot, impulsie, drijfwerktuig; (aus
eigenem) beweging. ettetriebmalObte, w. =
drijfwerktuig.
w. =
Untriebb'firab, 1.; .14raube, w.;
(rondsel); -schroef (stuwschroef); -as.
an'tvinfen g. (b.) (einen 91auft) = zich
bedrinken, zich een roes drinken ; angetrunfen-aangeschoten. m. = ('t) aantreden;
begin ; aanvaarding, intree ; sum feforttgen 21. =
(om) dadelijk to aanvaarden; 91. eines 91mtes =
in-dienst-treding; — opstap, trede; hoogte (van
tree op tree).; 91. an ether Zreppe = eerste trede.
etn'tritt4anbiens, to. = eerste audientie.
tin'trittggelb, 1.; .Orebigt, w.; -rebe, w. = intreeilgeld (entrée); -preek; -rede (inaugurale
rede).
tin'tvittdrolle,
= debuutrol. ftn'trittO•
frbinatta, m. = installatiemaal.
an'ttut, um. (b.) = aandoen, -trekken, aankleeden ; (eer, schande, geweld) nand.; angetan
(mit) = gekleed (in); es einem a. = iem. betooveren, beheksen; bie Cade ift gang battat
angetan fie su beunrubigen = juist geschikt, er
net naar (om) ; man ift immer balu angetatt
= men is altijd geneigd
; vgl. eib II.
aantippen. an'tufcben,
an'tupfen, fotto. (b.)
atty. (b.) = kleuren.
tinnuevOev = Antwerper, Antwerpsch.
titttlyttrt, tu. —, —en = antwoord; Sur 91.
geven = ten, tot, als a geven; um 91. wirb
gebeten = verzoeke a.; feine 91. ift aut eine 91.=
wie zwijgt, stemt toe; vgl. 91e b e. antWorten,
fcbtu. (b.) = antwoorden; [beantwoorden aan].
TInt'Wortfarte, w. = briefkaart met betaald
antwoord. anttuortlft§ (Oen.) — als, in antwoord op, ter beantwoording van. ftntloort.
(schriftelijk) antwoord.
fcbreiben, 1.
an'utten, fd)w. (b.) = voor den gek, voor 't lapje
/louden.
an'berlucben, icbto. (b.) aanpassen. aWbertrauett,
ittr. (f).) = (toe)vertrouwen; fit einem a. =
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vertrouwen in iem. stellen, iem. zijn vertrouwen
schenken. an'berloanbt (einem) = (aan)verwant (met iem.). ffit'betWattbtli§aft, tv. =
(bloed)verwantschap, maagschap.
an'betteratitteln, att'Vettern WO, id)to. (b.) =
zich door %leierij (fleemerij) in-, opdringen.
fin'tvat§8, m. fes = aanwas, (aan)groei, ('t)
wassen ; toeneming. an'tvarblett, it. (i.) = aan-,
vastgroeien; aangroeien, toenemen, wassen.
Itnloacblung, to. — = ('t) aangroeien, ('t) toenemen.
attivadeln, icbto. (1.) = aanwaggelen.
ftnlvalt, m. —(e)s, —e ob. ..weate = advokaat,
prokureur; verdediger, pleitbezorger ; kurator;
gevolmachtigde, mandataris. ftnlvattliOaft,
tv. —, —en = advokaat-, prokureurschap;
als advokaat enz.;
balie. ait'Wattli§aftlic§
advokate... anloatien, icbtv. (b.) (b.) = (vast)rollen; aanwalsen. attivatiett, I. (b.) = aanrollen. ftn'tvattb, w. —, ..wattbe =
w enb e. anloattbettt, idno. (b.) = bekruipen,
bevangen; bie .2uft wanbelt mid) an = komt
bij me op. ftielvanbluag, w. = lichte aanval,
aanmaning (van ziekten bijv.), vlaag; aanvechting, kuur. an'tvanbern, ftw. (1.) = aankomen.
ItteWitrter, m. = kandidaat, expektant, verwachter, rechthebbende bij overleving.
Wartfcbaft, w. —, —en = (voor)uitzicht, aanspraak (op bevordering, uitkeering enz.); recht
van opvolging bij overleven.
an'tveben, ft. u.idno. (b.) = aanweven. an'tueOett,
ftw. (b.) = aan-, opwaaien, waaien tegen, op;
a., (f.) = (komen) aanwaaien. an'tvellen, ft.
(b.) = aanwijzen, toonen ; toewij zen ; verwijzen ;
onderrichten, voorschrijven; einen auf(an) einen
anbern a. = iem. naar een ander verw.; auf etw.
angetviefen fein = van lets afhankelijk zijn,
niets anders hebben dan, genoodzaakt zijn tot
lets; auf fid) felbft angewiefen jetn= zich zelf geheel alleen moeten redden; (Gelb) vaststellen,
hestemmen, aanwijzen, assigneeren. Ttlettieller,
m. = aanwijzer; assignent; wie aanwijzingen,
orders geeft. tv. = aanwij zing; handleiding, vingerwijzing; assignatie, mandaat,
order, postwissel. itnlvellungbiettel, m. = order,
briefje, assignatie. attivenbbar = aanwendbaar, bruikbaar; toepasselijk, van toepassing.
unr. (b.) = aanwenden,
anivettben, ftw.
gebruiken; toepassen; ($irtifte) inspannen;
misplaatst, verkeerd toegepast;
angewanbt
angewanbte Ellatirmatif = toegepaste wiskunde. flielvenbung, w. aanwending, gebruik; toepassing. att'Werbett, g. (b.) = (aan)werven, aanmonsteren, in dienst nemen;
[aanzoek doen]. Ittftverbung, w. = werving,
aanmonstering; [aanzoek]. attiverfen, ft. (b.) =
tegen aanwerpen, 't eerst werpen; (einen met
etw.) werpen, gooien.
1. = bezitting,
aangoed, erf; [aanwezigheid]. attltselenb
wezend, -wezig, tegenwoordig, prezent.
Welentolt, tv. — = tegenwoordigheid, aanwezigheid. an'tveliett, ftw. (b.) = aanslijpen
(een punt).
anlolbent, icbto. (b.): bas wibert mid) an = daar
walg ik van; a..b weerzinwekkend. an'tvit.
tern, ftw. (b.) = besnuffelen; etw. wittert
mid) an = ik vermoed lets. [an'tvoOnea, fcbtv.
(b.) = woven dicht bij, naast, bijwonen]. an'.
toototenb = naast, naburig. etnituOtter, —
naaste buur; aangelande; oeverbewoner (van
een rivier).
Itttlutt40, w. . wiltfe = aanwas, gmel;
Jong hout; (sours) uitwas. an'tviinft§en, fcbw.
VAN GELDEREN, Duitsch Wooreienbeek, I.

att3i1d)en.

(b.) = toewenschen; (einen) gelukwenschen.
etn'ttntrt, m. = ('t) aanwerpen; eerste worp;
aanslibbing; pleister(kalk); aanval, verdachtmaking; ben 911. baben = 't eerst werpen; einen
mad)en = een inleiding maken, (ook) 't
terrein verkennen. attiviirfeln, Rip). (ti.) = 't
eerst werpen (met dobbelsteenen). an'touradtt,
fcbw. fieo a., (l.) wortel schieten; wie
angewur3elt = als vastgenageld.
ttn'iabl, = (aan)tal, getal, menigte an'.
sablen, ftw. (b.) = op rekening (op afkorting)
betalen, geven. gittlablung, w. = betaling op
rekening, (eerste) afbetaling. attlalifett, Mu).
(b.)= (vat wijn e. aanbreken, aan-, opsteken;
(einen) aanklampen, geld aftroggelen, laten
bloeden; (met hatelijkheden enz.) te lijf gaan.
TIttlaPfung, w. —, —en = aftapping, -troggeling; (fig. ook) speldeprik, toespeling. anlatt=
bent, fcbto. (b.) (einem etw.) = aantooveren;
wte ange3aubert = als betooverd, als aan den
grond genageld.' ateatinmen, ftw. (b.) = aan
den teugel leggen.
an'aecten WO, fcbw. (l.) = ficb antrinf en.
ettt'selMett, 1. = (ken)teeken, aanwijzing; voorteeken ; wie bie tauten = zooals 't zich laat
aanzien. anleiOtten, icbw. (b.) = aanteekenen,
noteeren. tinleige, w. —, —n = aanwijzing,
-gifte; inlichting, mededeeling; aanzegging;
waarschuwing; kennisgeving, advertentie, annonce, bericht, aankondiging; (voor)teeken;
[ = 91n3eit en]; einem bie 91, non etw. mad)en
= iem. mededeeling van lets doen; 91. mad)en,
eritatten = (ook) aangifte doen; Itatt jeber
befonbern 91. eenige en algemeene kennisgeving. tttfieigeautt, 1. = adresbureau, -kantoor. Itn'aeigebtrttt, 1. = advertentieblad.
Vitt'3eigegebii0vett, = advertentiekosten.
an'aeigen, ftiv. (I).) = aanwijzen, -geven,
bekend maken, mededeelen; aankondigen, voorspellen; aanzeggen beteekenen; kennis geven
van, adverteeren; (ben lmpfang eines brief ea)
melden; lid) a. = zich openbaren, zich aankondigen, te zien zijn; vgt. ange3eigt. att'•
seigenb = aantoonend, -wijzend. tittleigett.
tell, m. = advertentiegedeelte. etttigeiger, tn. —
aanwijzer, -Bever, -brenger; nieuws- en advertentieblad; exponent; (tech.) aanw., verklikker.
Woad**, ftw. (b.) = (een weefsel) inslaan, op 't
touw zetten; (eine $erftwOrung, eine 3ntrige,
banbet) op touw zetten, sineden, veroorzaken,
brouwen. Ilit'lett(e)tung, w. = ('t) scheren
enz.; (fig.) intrige, kuiperij.
an'aiebbav = aantrekbaar. an'aieben, g. (b.) =
aantrekken ; aan-, naar zich toe trekken ; trekken
aan (de schen; (een koord) spannen; (een schroef)
aandraaien, -zetten; (den adem) inhouden;
(kleeren) aantr., -doen; (iem. zich) (aan)kleeden;
trekken, interesseeren, bekoren; [aanhalen,
citeeren]; beginnen, voorzetten (schaak bijv.);
ber Illagel gebt an = de spijker houdt; bie
Scbraube 3iebt an = pakt; ber Scblag 3iebt an =
komt aan; bie $ferbe 3leben an = zetten aan;
(van prijzen, effekten e. d.) in de hoogte gaan,
stijgen, oploopen; a., (f.) = aankomen, naderen;
in dienst, in betrekking gaan; (fit etw.) aantrekken. an'siefienb = aantrekkend, -trekkelijk,
bekoorlijk. m. —s, — (aankleeder) ; laarzeknecht; en = fin'iletottntifet, m. =
aantrekkende spier, adduktor. Ittfilebung,
tv. = aantrekking; -haling. ftttliermttg6fraft,
w. = aantrekkingskracht. Itn'3ietAng6fvei6,
m. = aantrekkingskring, attraktiesfeer. an'.
lifstett, fcbtv. (t).),= aansissen.
4
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attletteltt, Idm. (11 .) = (komen) aansukkelen.
w. = teelt; afvoerkanaal. attliii0tett,
1d)w. (b.) kweeken. ffit'sug, m. = aantocht,
nadering, indienst-treding; pak (kleeren),
kostuum, kleeding, kleedij ; im 91. leht in
aant: zijn, naderen, dreigen, komen opzetten;
in nollem ?I. = in groot toilet. att'afigItcb =
[aantrekkelijk]; stekelig, beleedigend; stuitend,
dubbeizinnig; ift bas Dielleid)t a.? = is dat
misschien een steek? w. —, —en
= [aantrekkelijkheid]; stekelige, scherpe zet,
hatelijkheid; insinuatie; dubbeizinnig gezegde.
licht) op-, aansteken;
an'iiittbett, icbw. (b.) =
vute) aanmaken; ontsteken, in brand steken.
Ittfifittber, —s, — = aan-, ontsteker
(persoon en zaak). [an'ilinsett, id)w. (1.) = boos
toespreken].
an'ituAttgett, fcbw. (1.) = aanpersen; met geweld, met moeite aandoen, aantrekken.
(1).) aan-, vastpennen. anItoei•
gteedett,
feln, icbw. (b.) = in twijfel trekkers, betwijfelen.
rt. 0. = auf3 er or'b entlidy buitengewoon.
itolifc4 Eolisch. frolObarfe, w. = Eolusharp.
frolta, m. = Eolus.
seinen, 131. = eonen, eeuwigheden. ii0tetts
tang = eeuwenlang, eindeloos lang.
Ototift', m. —(es), —e = aoristus.
. ten = aorta, groote lichaamsThula, tD.
slagader.
A. P. = 91miterbamer qSegel.
anni passati: van 't vorige iaar.
a. p.
ftpatta'Re (spr.: . .tutazje), w. —it = apanage,
jaargeld (van prinsen). a#anagie'rett (spr.:
. .zjie. .), icbw. (1.) = apanageeren.
apart, bizonder, eigenaardig. Winn*
*pad'
1. —s, —5 = apart6, ter-zijde(spraak).
tipatbie', w. — = apatie, gevoelloosheid, stomp= apatisch.
heid.
Itpenttin', m. —s, —en= (meift SM.) Apennijnen.
(gwst.) sneeuwvrij, open.
a'pev
?Old, m. —s, 91pfel = appel; ber 91. ftillt nicbt
welt nom Stamm (ii); in ben faurett 91. bethett =
door den zuren appel bijten.
tpleircitber, m.; •IutOfterber, m.; gbaunt, m. =
appelljether; -boor; -boom.
01feliben, I. —5, — = appeltje. 140Mo-tit,
m. wilde appelboom. ftpletantlett, m. =
appelboomgaard.
ittrfellIfitau; .grim = appelligrauw; -groen.
/14YfellIfern, m.; arrtiptiein, 1.; .fudjen, m.; stutt4,
1. = appelfjpit; -beignet; -taart; -moes.
tipleiquitte, w. = wilde kwee, kweeappel.
felruttb = appelrond. ftp'felInft, m. = appelsap. aplellan'er = zuur als een appel.
w.; aKeibe, w. =
MPletIllattre, w.;
appellizuur; -schil; -schijfje.
ftple11110immel, m.; •VOttittibeti, 1. = appelllgrauwtje (schimmel); -beignet (-broodje).
flpfelliitte, W. -, —n = sinaasappel.
m. —
.ftrobef, m.;
ft0eliittiel,
appellisteel; -bol; -wijn (cider).
.. refett = aferesis (afwerping
w.
van een letterklank vO6r aan 't woord).
afasie, spraakstoring.
9100afte', m. —
-ftpbe'litttn, 1. —s, ..lien ob. . lie = afelium.
fipbottie', w. = afonie, stem-, geluidloosheid.
fOlwrid'Ittu6, m.
= aforisme.
apborl'itifcb = aforistisch.
ftbtobile, w. = Afrodite.
'01mb' (spr, : apt()), m. —s = aplomb, zekerheid.
apodiktisch, op stelligen Loon
gesproken, onweerlegbaar.
Ithogit'uttt, 1. —5, .. gaen = apogeum.
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ftolati)ple, w. — = apokalypse, Openbaring
van Johannes. atiorattWtilib apokalyptisch.
ft,tiolope, w. —n = apokope (afkapping
achter aan 't woord).
Thwhirpben, 431. = apokriefe boeken.
aOlorvtrOb(iftb) = apokrief.
a4nOtiltifeb = Apollinisch, Apollo.. .
ftpoll', WW1°, tr. = Apollo. ItpolitYitia,
tn. = Apollonia.
apoloog, leerfabel.
Itpolog,' m. —s, —e
^eloget', tn. —en, —en = apologeet, verdediger. apo1ogeli14 apologetisch, verdedigend, verdedigings... eitmlogie', tn. —, —n =
apologie, verdediging.
apoftegma, zinIttntlibtbefenta, 1. —s, —ta
spreuk.
itOopletitile§ = apoplektisch. etpoplegie', w. —,
—n = apoplexie, beroerte.
w. = apostazie, afval (van
't geloof). ft#oftar, m. —en, —en = apostaat.
a posteriori = a posteriori: door ondervinding,
aposteriorisch,
achteraf. a#ofterio'rifeb
ondervindings. ervarings.. .
tOoltet, m. —s, — = Apostel (ook schp.).
fttle'ltelgefebittte, w. = Handelingen der H.
Apostelen. etplYttellbffel, m.= apostellepel(tje).
Itholtel#ferb, 1. = apostelpaard; auf bem 91.
reiten = per pedes apostolorum (te voet) gaan;
vgl. IRappe. Ithottelar, 1. —(e)s, —e =
apostolaat. etOoftolifrb apostolisch ; her
91p . e StOnig = de Apostolische Boning (ran
Hongarije).
ft#1qtroply, m. —(e)s, —e = apostrofe, afkappingsteeken. fthtvitvo0be u. fOoftro'Obe, m.
- —tt apostrofe, toespraak. apoitrobie•
ren, id)w. (b.) = apostrofeeren.
—n = apotheek. Itpotbefer,
etOotbefe, w.
m. —s, — apotheker. etpotbelergebilfe,
m. = apothekersbediende. tipotbelevnetniebt,
1. = medicinaal gewicht. 114mtbelertirbttuttg,
w. = farmakopee, artsenij-, recepteboek.
11.0ot1elerreeOttutta, w. = apothekersrekening
(eig. en jig.).
—n
apotheose, vergodti#otbeole, w.
delijking.
apparaat, toestel.
ftlAntrat, m. —(e)s, —e
ttppartement' (spr.: —ma), f —s, —s =
appartement, kamer, vertrek; bestekamer.
etppeir, m. —s, —e = appel. ttppettite, m.
m. —en,
—en, —en = apellant.
en = geintimeerde. f(00ellatiott', w. —,
—en = appel, hooger beroep. 1100ellatiott8'•
hof van appel. /100el.
fled*, 1., siof, m.
latiottb'rat, m. = raadsheer bij 't hof van appel.
ItOpellatiblum), 1. —a, . .De ( . .na) = appellatief, soortnaam. apperne'rett, icbtp . (b.) =
appelleeren; an femanbs aBoblwoIlett a. = op
iemands welwillendheid een beroep doen.
ItOpettibig, m. —(es), —e u. ..bi3es = appendix, aanhangsel. 1100enbi3ilid, w. — = appendicitis, blinde-darmontsteking.
..nett3ien = toebehooren.
ftOpertitten6', 1.
lippertittenr, w. —, —en = bijvertrek.
?Ittinrieptiett', w. —, —en = apperceptie,
(heldere) waarneming. apperlipie'ren, 1d)w.
(ti.) appercipieeren, opvatten, waarnemen.
,petit', m. —(e)s, —e = eetlust; guien 91.!
= eet smakelijk! 91. mactett = den eetl. opwekken, trek geven; lt. fpftren = eetl. gevoelen;
bet fommt beim ellen = al etende krijgt men
trek. al)Octit114 = appetijtelijk, smakelijk,
aanlokkelijk. 1100etitioligleit, w. — = gebrek
aan eetlust.
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VISYSsifi§e Strate = Appische weg, via Appia.
applattle'ven, id)to. (1.) = aplaneeren, vlak
maken.
applaubie'ven, Ito). (b.) einem = (iem.) toejuichen, applaudisseeren. 11001(tu8', m. _les,
.. le = applaus.
*ISsplifation', w. -, -en = applikatie, toepassing, ijver. lipplifationWfarbe, w. = oplegkleur. VISsOlitatur', w. -, -en = vingerzetting.
Wstibie'vets, few. (b.) = toepassen, appliceeren.
1104mint (spr.: apod), m. -5, -s = appoint,
saldosom, -wissel; (ook) coupure.
apport'l = apporte! zoek!
Wsortie'ven, ftw. (b.) = apporteeren.
tWoritioW, w. -, -en = appozitie, bijstelling.
1144vetesn', tn. -s, -e = appreteur. Wattle'.
vets, fd)w. (b.) = appréteeren, opmaken, glanzen. tIppvetuv', w. -, -en= appretuur, afwerking. etpineturberfaiyets, 1. = apprétuurmethode.
ftWobation', ID. -, -en = approbatie, goedkeuring. Wnobie'ven, ftw. (b.)- approbeeren,
goedkeuren, erkennen.
elpSno'te (spr.: aprosje), to. -, -a =
approche, loopgraaf. Waogittsatite = approximatief, bij benadering.
a. pr. = anni praesentis: van 't loopende jaar.
IISnifole, w. -, -n = abrikoos.
ILlaitolenitein, m. = abrikozepit.
?Isn't', m. - u. (-s), -e = April; eitten in ben
91. id)icten = iem. tot Aprilgek maken, voor
gek laten loopen. 11011111nm, m. = witte
boterbloem. ftpvit'navv, m. = Aprilgek.
elpvinuetter, 1. = Maartsche bui, (lett .)
Aprilweer.
a prio'ri = a priori: van te voren, vooraf.
alnio'rift = apriorisch.
asnopo6' (spr.: apropo) = apropos.
Ithfrbe, 1416, w. -, .. Pen = apside, keerpunt (in de bean van een planet); zijbeuk.
Apt. = Qippoint.
asstie'ven, id)to. (b.) = apteeren, aanpassen.
elquitburt, m. -(e)s, -e = akweduk-t, waterleiding. lIquafort, 1. -(e)s, -e = ets. liana.
fortift, m. -en, -en = ether. tIquansarits',
m. -s, -e = akwamarijn (een edelsteen).
?lawmen', 1. -5, -e = akwarel. aquavettie'.
yen, fd)to. (b.) = akwarelleeren, in waterverf
schilderen. tIqua'viunt, 1. -s, „den =
akwarium. tIquatin'ta, w. -, -s = akwatinta (een graveerwijze en de zoo ontstane gravure).
itqualov, m. -a = ekwator.
tiquatoriat' = ekwatoriaal.
tIquabit, m. -(e)s, -e = akwavita, brandewijn.
tiquilibvievt = geekwilibreerd, rustig, kalm.
iquilibvift', m. -en, -en = ekwilibrist.
iiquitibrritift = ekwilibristisch.
aquinoftiat' = ekwinoktiaal. fintsinotliuns, 1.
-a, ..tien = ekwinoktium, nachtevening.
I. iiquip alent', Mi.= ekwivalent, gelijkwaardig.
II. ftquibatent, 1. -(e)s, -e = ekwivalent.
Squitsalene, w. -, -en = gelijkwaardigheid,
ekwivalentie.
iiquitse = dubbelzinnig.
?Iv, 1. u. m. -s, -e = are, DM2.
ft'va, W. -, Sten = era, tijdrekening, -perk.
?Umber, m. -s, - = Arabier. tIvabeWte, w.
-, -n = arabeske. Ttva'bien, 1. = Arabik
ava'biltb = Arabisch.
Ilvat'ne, to. = Arachne; spin. Itracburben,
$1. = arachniden, spinachtige dieren.
vagoltien, 1. = Arragon, Arragonie. elvaso'.
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flier, m. --s, - = Arragonees. avagoltifits =
Arragonsch.
ftvantiVer, m. -s, - = Arameeer.
avattsil'ift = Arameesch.
ftviiomelev, m. u. 1., -s, - = areometer.
Itvarlium), 1. -s, -e (u. ..ten) = schatkist.
tiva'tift = staats.. ; Cc.. e Tiontur = staatsuitmonstering.
ftv'be, w. -, -n = lime.
tIebeit, to. -, -en = arbeid, werk, bezigheid,
moeite; bewerking, uitvoering; taak; tote bie
91., lo ber 2obn = loon naar werken; eine
pracbtnolle 91. = een prachtig stuk werk;
Offentlid)e L. en = publieke werken; an bie
91: geben, IA an bie 91. macbett = aan 't werk
gaan; atti 2I. gel)en = op daghuur gaan; be'
ber 91. rein = aan 't werk zijn; einen in ?I.
nebmen = iem. in dienst, in 't werk nemen;
emit lBerf in 91. nebmen = onder handen nemen;
bas Stletb lit in lt. = in de maak, onder handen;
bet einem in 91. Rebell = bij iem. in 't werk,
in dienst zijn; bas bier ift in 91. = werkt, is
aan 't gisten. av'beiten, fdp. (b.) = arbeiden,
werken, bezig zijn; bewerken; gearbeiteter
Stein = bewerkte steep ; an elner ea* a. iets onderhanden hebben; einem in bie banb
a. = iem. in de hand werken, bijstaan; ber
Zelegrapb arbeitet = ..werkt; ber Wein abet=
tet = ..werkt, gist; bas Scbiff arbeitet =
..stampt, werkt; (eitten buttb) africhten; (emit
q3ferb) afrijden; ficb 3u Zobe, ficb tot a. = zich
doodwerken. Ilebeitev, m. -s, - = arbeider,
werkman; werkbij; jeber 91. lit reines Qobttes
Wert = de a. is zijn loon waard. tIv'beitevau8.
Wit, m. = kommissie uit de arbeiders. ?Iv'.
beiterivage, to. = arbeidersvraagstuk, -kwestie. ,
lIv'beitevin, to. -, -nen = arbeidster, werkster; werkbij. ftv'beiterfrbaft, w. = arbeiders,
werklieden; arbeidersstand. tiv'beitevitansm,
m. = vast personeel. Ilv'beitevitanb, m. =
arbeiders-, werkmansstand. Itv'beitersaveln,
m. = werkliedenvereeniging. etebeitevbiertel,
1. = arbeiderswijk, -buurt. tIv'beitettsobnung,
w. = arbeiderswoning.
ftv'beitgeber, m. = werkgever. Ilv'beitnetmev,
m. = werknemer. av'beitlatts = arbeid-,
werkzaam. etebeitfainteit, w. = werk-, arbeidzaamheid. elebeitObesstet, m. = werk-, breizak,
retikule.tIv'beit6biene,w. = werkbij. lIv'beit6.
bOvle, w. = arbeidsbeurs. elebeitdbut§, 1. =
werkmansboekje, livret. ftv'beitOeinftviissfung,
to. = inkrimping v. d. werktijd. ttebeitkiss=
ftettung, w. = werks.taking. av'beitOrdOig =
in staat om te werken. ftv'belt6felb, 1. = arbeidsveld. ftebeitiqvalt, to. = werkvrouw. ftv'beltb.
fveubigtelt, to. = werklust. gtv'beitaianO, 1. =
werldmis; verbeterhuis. tIebeit64oli, 1. =
timmerhout. tiv'beitOtansinev, to. = werkkamer; laboratorium; kamer van arbeid. W.
beitWsitten, 1. = werkdoosje, -kistje, gereedschapskistje.
Ilebeit#115vbten, 1.; ifraft, to.; •telltung, to.;
.10n, m. = werkllmandje; -kracht; -vermogen
(produktieverm.); -loon (arbeidsloon).
av'beitOlo6 = werk(e)loos. ftebeitOloNtelt, to.
- = werkeloosheid. tIv'beitOntann, m. - es,
..Ieute = arbeider, werkman. glebeit4ntartt,
m. = arbeidsmarkt. Itv'beit6natWei6ltette,w.arbeidsbeurs. giv'beitOvauns, m. = arbeids-,
werklokaal. etv'beitOfcbenset, m. = werkkrukje.
ar'beitOfteu = werkschuw. etribeitOftett,
w. = werkschuwheid. ftv'beitOftule, to. =
industrieschool. ftebeltbitube, t v . = studeer-
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kamer, kantoor, atelier, laboratorium, werkkamer. ftr'beltdituttbe, w. = werkuur. ?ff+
bettistag, m. = werkdag. ftribeitOtaidie, w. =
trbeitsbeutel. ftv'beitOteitnttg, w. = verdeeling van arbeid. afbeithutertb = werkzoekend. afbeitbunlabig = niet in staat om te
werken, invalide. ftr i beitbbertiattniii, 1. =
arbeidskontrakt. ttebeitbbertnitt(e)Inng, w. =
werkverschaffing, (ook) arbeidsbeurs. Itebeitb.
bertrag, m. = arbeidskontrakt.
ftrbeitglituittige(r); .ieli§ttung, w.; glen, tv.
werkliwillige; -teekening; -tijd.
firleit4aintutev, 1. = Vlrbeitsitube.
ftrbttra'ge (spr.: . .aazje), w. —, —n = arbitrage. arbitrageur' (spr.: ..azjeur) = arbitrageant. arbltrar' = arbitrair, willekeurig, eigenmachtig. arbitrie'ren, id)w. (1).) = arbitreeren,
waarde bepalen.
ftrtbaWntub, m. —, .. men = archalsme, ouderwetsche, verouderde uitdrukking. avi§al'itift§
= archalstisch. firtViolog', m. —en, —en =
archeoloog, oudheidkenner. firt§äologie', w.
—, —n = archeologie. ave0dolo'grie0 = archeologisch.
arme, to. —, —n = arke.
fire§ibiaron', .bialomtb, m. —, ..fo'nen =
aartsdiaken.

zich boos maken (fiber %ff.: over); lid) tot, 5u
Zobe a. = zich dood ergeren. negerstiO, 1.
. Attires, . Atiffe= ergernis: aanstoot, schandaal;
misnoegen, spijt; 91. an einer Cade nebmen =
zich over lets ergeren; ein Offentlidrs /I. geven
= algemeen aanstoot geven.
ftrgilier, m. —s, — = Argiver, bewoner van
Argos; (ook) Griek. argi'bifi0 = Argivisch.
ftvglift, w. = arglist, boosaardigheid, valschheld. argliftig = arglistig, boosaardig. are'.
lob = argeloos, onnoozel, zonder boosheid, oprecht. ftvgloilettit, tv. —, —en = argeloosheld, eenvoud(igheid), oprechtheid.
Argon', 1. —s = argon (een gas).
Argonaut', m. —en, —en = Argonaut. Virgo.
trattlen3ug, in. = tocht der Argonauten.
Argot' (spr.: argk o). 1. —5 = argot, dievetaal.
Argument', 1. —(e)s, —e = argument. Wow
Imitation', w. —, —en = argumentatie. argu.
tnentle'ven, id)tv. (b.) = argumenteeren.

ftegub, m. = Argus.
ttegubangett, $1. = Argusoogen.
ftrgluotitt, m. —(e)s = argwaan, achterdocht,
wantrouwen; verdenking. argluabtten, fd)w.
(b.) = argwanen, verdenken, wantrouwen; vermoeden. arg'inb4nifeb = argwanend, achterdochtig, wantrouwend, ergdenkend.

firriiitnanbrit', m. —en, —en = archimandriet, ftriablte, w. = Ariadne.
f trta'ner, m. —s, — = Ariaan. arta'n1I0 =
opperabt in de Grieksche kerk.
firciOnte'biKe ecbraube = schroef van Archi- Ariaansch. ftrianiWninb, m. — = Arianisme.
medes, tonmolen, vijzel.

n'vie, w. —, —n = aria.

Vir4i0el', m. —s, —(e) = archipel.
?Crier, m. —s, — = Ariel% a'riff# = Arisch.
ftrrnitett', tn. —en, —en = architekt. arMitet. ftri'ott, m. = Anion.
to'ntft§ = architektonisch. ttr4itettne, w. —, aria's° = arioso: als lied. Vitriol°, 1. —a, —s
—en = architektuur.

U. ..11 = arioso, lied.

Otrebitran', m. —(e)s u. —en, —e(n) = archi- fitiftetrat, m. —en, —en = aristokraat.
traaf, bind- bovenbalk.
ftriftotratie' (spr.: ..tie), tv. —, —n = aristokratie. ariitotralife0 = aristokratisch.
Itrtijin', 1. —s, —e = archief.
firdjibar', m. —a, —e = archivaris.
ftriitateliter, m. —s, — = Aristotelikus.
ariftote'll14 = Aristotelisch, peripatetisch.
firifjont, m. —en, —en = archont.
ftrcie'rengarbe, w. = arcieregarde (lijfwacht ftrittintetit' u. ettit4utelif, tv. = arithmetika,
van den keizer van Oostenrijk).
rekenkunde. ftrittpneliter, m. —s, — =
Meat', 1. -s, -e = areaal, (opper)vlakte (van arithemetikus, rekenkundige. aritbutelif4) =
arithmetisch, rekenkundig. ftrittmonteler, m.
een stuk land e. d.).
u. 1. —s, — = arithmometer, rekenmachine.
Wrenn, w. —, .. nen = arena.
ltreenteler, zie %rdometer.
etrfa'be, w. —, —n = arkade, (galerij met)
ftreopag', nt. —5, —e = areopagus.
booggewelf.
I. arg (eager, argil) = [erg, boos, slecht, kwaad, etrfa'bien, 1. = Arkadie. tivra'bier, m. —s, — =
min, boosaardig]; erg, ernstig; au a. = te erg, te Arkadier. arta l bife0 = Arkadisch.
boot; ein a . . er let)Ier = een grove lout; er ftvtaltuut, 1. —5, ..na = arkanum, geheimmalt es Bu a. = (ook) hij gaat te ver; id febe
nicbts 21.. es babel = ik zie er geen kwaad in;
% . . es von einem benfen = kwaad van iem.
denken ; im a . . en liegen = in de boosheid
liggen, verdorven zijn; slecht (er aan toe) zijn;
es liegt im a.. en = (ook) 't staat er slecht mee.
II. ?Ira, 1. —s = erg; oI)ne %. = zonder arglist,
zonder booze bedoeling; zonder erg, argeloos;
id) babe fein 91. babel =ik denk aan geen kwaad;
%. an (Tiat.) nebmen = lets kwalijk (op)nemen,
zich aan 'lets ergeren.
ftvgali, m. —, — = steenschaap.
arg'bentenb = ergdenkend.
?trine ber = de Booze.
ftvgentate, 1. —a = nieuwzilver.
ftrgentiltien, 1. = Argentinie.
argentiltif4 = Argentijnsch.
ftr'ger, m. —5 = ergernis, boosheid, spijt, toorn,
verdriet. aegerth§ = ergerlijk; lichtgeraakt,
boos, uit zijn humeur. ftegerticbteit, w. —,
—en = gemelijkheid, aanstootelijkheid. deem
id)tu. (b.) = ergeren, boosmaken, plagen, hindsren, aanstoot geven; ft4 a. = zich ergeren,

middel.

firrebtele, w. —, —n = haakbus. Itrtebniter',
m. —s, —e = busschieter.
/unite* = arktisch, hoog-noordelijk.
I. arm (firmer, drmit) = arm (ook fig.), behoeftig;
a. an geiltigen Oaben = arm in (aan) geestesgaven ; a. wit eine Stirtenmaus = arm als een
(kerk)rat, als de mieren; her 21rme, ein %rmer
= de (een) arme; ben illrmitel = de stumper!
II. firm, m. m. —(e)s, —e = arm, tak, vertakking; einem tinter bie 91.. e greifen = iem.
handreiking doers, een handje helpen.
ftrina'ba, ro. —, —s = armada.
ftnnabill', 1. —5, —e = armadil, gordeldier.
Untatue, w. —, —en = armatuur (bewapening
van soldaten enz., ook van den magnet).
ftruebattb, 1. = armband. ettnebittbe, w. =
ginger, armverband; (aan 't priestergewaad)
manipel. ftruebruit, w. —, —e U. .. briiite =
hand-, voetboog. ttrnebrult14filie, m. = boogschutter. ftrm'eben, 1. —s, — = armpje. arm'"
bid' = zoo dik als een arm, armdik.
glance', w. —, —n = leger. ttrutee'befe01, m.
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= dagorder. Itonee'for#0, 1. = legerkorps.
ftrinee'lleferant, m. = leverancier van 't leger.
firmet,m. —s, — = mouw; auf ben S. beften,
binben = op de mouw spelden. Iteinetauf •
Wag, m. = opslag van een mouw.
Itruteleuletinb, 1. = armeluiskind.
%rime1114, 1. = armsgat.
fienteltreffe, w. = mouwstrepen.
clement fcbro. (b.) = (intr. en tr.) verarmen.
ftrInenjlattftatt, to.; ibiittie, sbirettion, w.;
=baud, f. = armjihuis; -(e)bus; -bestuur; -huts.
ItrIttenteittOter, m. —s,
= verpleegde in een
armhuis, armhuisman.
Itrinentett, 1. = Armeniö. ftrineltier, m. —s,
— = Armenier. artnenifet = Armenisch,
Armeensch.
Itententalle, w., staftett, nt. = armekas, -fonds.
Itententaft, w., =en = armelast, -en. Armen.
Orient, w. = armezorg. fientetteteger, m. =
lid van (een vereeniging voor) armezorg, armmeester, aalmoezenier. Itenienrettt, = voorrecht van kosteloozen rechtsbijstand. ftv'tnett.
Mute, w. = armeschool. einnenfted, m. =
bus, blok. ttetnetthtnt, —(e)s = proletariaat.
Itententinterftiitung, w. = armezorg, bedeeling; lt. besieben = bedeeld worden. etenten=
bertualtnng, w. = armbestuur, diakonie.
gletnentvelett, = armwezen.
artnetifter, 431. = armeridders, drie-in-de-pan.
Itrineffin'ber, m. = armezondaar, beschuldigde
voor 't gerecht.
Virus( e) fiin'berbant, w. = bank voor de beschuldigden, armezondaarsbank. arnt(e)liin'ber.
Went, w. = armezondaarsgezicht. artn(e)•
fiin'bergtode, w. = boevekiok. ftvin(e)fiitt'=
bevitutjl, m. = Srmefiinberbanf.
Itruefeile, w. = armvijl. Wrnegetent, =
armgewricht. ettent'45§1e, to. = (arm)oksel.
arinte'ren, fcbto. (b.) = bewapenen, uitrusten;
(den magnet e. d.) armeeren.
Armin', m. = Arminius. Itrusinta i ner, m. —s,
— Arminiaan.
avnatflett, 1. = leunkussen. ftvntlovb, m. =
hengselmand. = armlang, een arm
lang. ftrueleiste, m. = armleuning. ant'=
knitter, tn. = kandelaber, kroonkandelaar.
= armoedig, armzalig.
ernelic§feit, w. — = armoedigheid, armoede.
Smiting, m. —s, —e = mors-, overmouw.
eivntIctiiette, w. = armscheen, -plaat.
arnefelig = armzalig, ellendig, armoedig, min,
beklagenswaardig.
m., .ftutt, m. = arm-, leunstoel.
etrnt'fbatige, to. = armband.
Ityntfan'berbant ufw., zie armef...
w. —= armoede, behoeftigheid, gebrek;
lit. fdrdnbet nicbt, lit feine ecbanbe = a. is geen
schande; von mein bir3cben 91. = van mijn
armoedje. tir'nutt#14eitt, m., sieugn16, 1. =
bewijs van onvermogen.
— = armvol.
m.
= Arnhem.
fttit'§eitn t
ftv'ttalb, m. = Arnold, Arnoud.
?from', 1. —s, —e, avolna, f. —s u.
..mata = aroma, geur, avantaltle§ = aromatisch, geurig.
Aron, Aaron, m. = Aron, AAron; aronskelk.
It'renjtab, m., swum tn. = aronskelk.
arbeggie'ren (spr.: arpêdziieren), id)to. (1).) =
arpeggeeren. etrpeg'gia (spr.: ..dzjo), f. —s,
—s = arpeggio.
av'raf, m. —s, —e (u. —s) = arak.
Arrangement' (spr.; ..zjem4), —a, —s = arran-
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gement; akkoord. Iirrangententd'bureatt, =
bureau van likwidatie. arrangte'ren (spr.:
..zjie..), fcbtv. (1).) = arrangeeren; akkordeeren.
avveft,' m. —(e)s, —e = arrest: gevangenschap, gevangenisstraf; beslag; (tech.) pal;
im 91. fein = in a. zijn, zitten; 91. auf etw. legen,
etw. mit lit. belegen = b. op lets leggen. Itrre=
ftant', m. —en, —en = arrestant. Itrreftation',
to. —, —en = arrestatie. Itrrefflegung, w. —,
—en = beslaglegging. etrreftlefal, 1., =Rube,
w., =dimmer, 1. = arrestlokaal, politiekamer.
avretie'rett, fcbto. (f'.) = arresteeren; vaststellen;
tegenhouden, stuiten, remmen.
= achterhoede.
Itnie'regarbe, w.
arrogant' = arrogant. Wyman', W. — =
arrogance.
arvonbie'ren, fcbto. (b.) = afronden. ttrrotts
billentent' (spr.: 1. —s, —s = arrondissement.
Werowtoot (spr.: arroroet), —s = arrowroot.
1104, m. —es, Sri* aars, achterste, gat
avKlatfe, w. = bil. fltrittlebev, 1. aarsleer.
ranselaar; (scherts.) schoolavit§'Oattrev, m.
meester.
?Wen', 1. —s = arseen.
Itviettal', 1. —s, —e = arsenaal, tuighuis.
arlettig = arsenig, arseen... ?WOW, 1. —e =
arsenikum. arfeltittattig=arsenikumhoudend.
atielt(inftinve, w. = arsenikzuur.
ftv'fid, m.
fen = arsis (hefting, opslag in een
versvoet).
ftefolvat, tn. = 91r(beiter. unb) SoI(baten)rat.
Art, w. —, —en = aard: manier, wijze; gepastheld, goede manier; soort, natuur; bic IL unb
cite tote... = de m., waarop... ; Ziere
alter IL = allerlei dieren; bas bat (ift)
/eine = dat is geen m., niet net; er tat feine
lit. = hij heeft geen manieren; bat; es (f o) eine
91. bat = dat 't een a. heeft, dat 't een lust is;
.eanbes Lauber eitte = 's lands wijs,
's lands eer; auf biefe 91. = op die m.; nub ber
91. fcblagen = uit den a. slaan; eingg in feiner
91. = eenig in zijn s.; in ber 91. = zoodanig;
aber mit 91.! = maar behoorlijk, netjes! nait
91. ber (Sbinefett = op de m. van de Chineezen;
jeber Iebt nact fetner lit. = op zijn m.; 91. lecif3t
nid)t bon 91. een aardje naar (van) zijn
vaartje, de appel valt niet ver van den stam.
Art. = carafe'.
artibav (mt.) = r b a r.
Itrefiegriff, m. = soortbegrip.
firtefart, f. —(e)s, —e = voorwerp van kunst.
= Artemis.
ftr'tenti6, w.
ar'ten, fd)ro. (f.) = aarden (nad): near), gelijken;
aarden, gedijen, tieren; wobl, gut geartete
Stinber = goedgeaarde, gemanierde; a., (b.) =
scheppen, makers; bebouwen; [fie0 a. = geaard
zijn].
avte'vie, m. —, —n = arterie, slagader. ?We'.
vienberfalfung, w. = aderverkalking.
avtelifttev Z3runtten = artesische put.
av'tig = aardig; (van kiruieren) zoet, lief, (van
volwassenen) welgemanierd, hoffelijk, galant.
tletigfeit, w. —, —en = liefheid, netheid,
hoffelijkheid, kompliment, galanterie.
m. —s — artikel, lidwoord. Itrtitn.
Won', w. --, —en = artikulatie. artitutie'=
ten, fcbw. (b.) = artikuleeren.
w.
—n = artillerie.

m.; •#art,

m.;

sKuie,

w. = artilleriellofficier; -park; -school.
girtillerift', m. —en, —en = artillerist.

2irtifdpere.

54

—n = artisjok.
tirtifdpu're, w.
I I vtift, —en, —en = artist.
attiltift4 = artistiek.
eletttv, nt. = Artur.
—n = 3irbelfiefer.
?tribe, w.
itiv3(e)ttel', w. —, —en = artsenij, (genees)middel. fir3(e)nei'bereiter, m. apotheker.
Itra(e)ttei'butft, 1. = artsenijboek, farmakopee.
[avietterett, rd)w. (b.) = geneesmiddelen gebruiken, geven]. Itv3(e)ttellortnel, w. =
recept. Wri(e)nel'aetnidit, f. = medicinaalgewicht. 'etv$(e)itet'glad, 1. = medicijnglas,
-flesch. etr3(e)neiliiftt§en, 1. = medicijnkastje,
-kistje. Itvi(e)ttei'fraut, 1. = geneeskruid.
eirge)ttertuttbe, •leOve, tv. = artsenijleer,
farmakologie. ara(e)nel'ild) = medicinaal,
geneeskrachtig. tivi(e)neilnittel, 1. geneesmiddel tiva(e)tteilage, w. = tarief van de
geneesmiddelen. etra(c)Iteiluefen, 1. = medicijnwezen. fiv3(e)neiluiffenft*Ift, = medicinale wetenschap. r3 (e) nei' 3ettel, m. = etiket.
Writ (met a), m. —es, 'g ate = arts, dokter, geneesheer. w. —, —nen = (vrouwelijke)
dokter. argt'lltt = geneeskundig, artsenijkundig, dokters.. ; a. bebanbeht 'alien = onder
(geneesk.) behandeling stellen.
%lies,
aas (op kaarten).
I. WO,
As, 1.
— = (muz.) as; AssZur =
majeur; As.9J/oll = a's-rnineur.
It'fa(fOliba), — asa (foetida), duivelsdrek.
Aag aite, to. = A-snaar.
m. —es, zie safaii5tib a.
elfbeir, tn. —es, —e = asbest.
ascenseur, lift.
eticenfeue, m. —s, —e
WIC m. —es, tide = pot, tell; (een soort)
schuit (ook = /Ode).
tlicO'betOer, m. = aschbakje. 1110'biel, 1. =
bismut. aftfrbleidr = aschgrauw. aftirblenb' =
w. — = asch; ausgelaugte
aschblond.
= loogasch; in (bie)
legen = in de asch
leggen; vgl. angebrannt.
tin*, to.
vlagzalm;
vgl. 9114
—n
m.; •be0iilter, m. =
1114ettlibab, 1.;
aschllbad; -bakje; -bak (-vat).
Wfitenbrebel, m. u. —s,
= Asschepoester.
et114ettfall, Wft§ettOerb, m. = aschgat, -kolk.
niftb(en)farbig
afcbfarben.
itift§ettligrube, to.; •faften, m.; .fraut,
=
aschlikuil (-belt); -bak (-kist); -kruid.
aschnkrulk
?I'f0enlIfrug, m.; •Tut§en, m.
(urn); -koek (-brood; ook: tulband).
t 'Kentattge, 133. = loog.
iN'IrbenlitoOt I.; • oten, nt.; • 01anie, w. —
aschligat (-kolk); -oven; -plant (-kruid).
WftbettOuttel, m. = 911cbenbri5b el.
ftle4ettlifali, 1.; •febstle, w. = aschNzout (potasch);
-bakj e.
ft'frnenlItoOf, m.; .trader, m.; idudj, = aschllpot; -trekker (toermalijn); -doek (loogdoek).
Tild)ettunte, to. = tlid)enf rug.
WIMettilefter, m. = aschtrekker, toermalijn.
It'10ev, —s, — = looierskalk, -kuip. ertter•
grube, w. = looierskuip. —
asschig, aschachtig.
= Aschdag.
Itifitermithoeb,
icbtro. (b.) = in de asch leggen; (poet.)
met asch bestrooien; (hoiden') ploten; einen
a. = iem. 't aschkruisje geven (op Aschdag in
de R. K. kerk).
aft§lift101'; • tavbett(stnvbig) : ascii; ivaal ; - kleurig.
nfdrgrate aschgrauw; eentonig, vervelend;
bas gebt ins 9.11cbgraue = dat gaat to ver.
= of e ri cl) t.
nifOit§t,
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Eschylus.
m.
rIctigu6,
lfeOirraut, 1. = aschplant. 11101taten, m. —
aschbrood; tulband. tIft4latut, m. eschlook,
sjalotte. eiff§Ittelfe, w. = poelmees.
Asen (goden).
('fen, 431.
Alen, fcbto. (1.) = azen, met aas lokken.
afeWtifif) = aseptisch.
Wier, %ler, in. —s, — = (jag.) ransel, provizie-,
knapzak.
eifiati, en. —en, —en = Aziaat. afialifc4
Aziatisch. ?Viten, 1. = Azle.
= 9113efe 11. 1. tro.
gidele, a. 1.
116fulaW, m. = Eskulaap.
'flanto'bi, m. — Asmodee, booze geest.
lifo0'(o8), m. Esopus. 00'01A = Esopisch.
Witnuirlje4 Meer = zee van Azov.
/Malta, /MOW, ro. = Aspazia.
/Mat', m. —(e)s, —e = aspekt.
zie flpe.
/Me,
m. = asper (Turksch geldstukje).
asfalt. afpOttitie'rett,
111P0alt' t m. —(e)s, —e
fdp). (b.) = asfalteeren. to. =
asfaltpapier. WfOlialtVialter, 1. = asfaltbestrating.
11100'belo&itliefe, to. = (Gr. myth.) affodilleweide.
=
—n = asphyxia, schijndood.
ltflAtigie',
zult, gelei.
m. —(e)s
Itfpirant, m. —en, —en = aspirant. 91fOirala,
. ten (u. ..tet) = aspirata, geaspireerde
letter. /MI-ration', to. —, —en = aspirate.
ItfOiralor, m. —s, ..to'ren = aspirator.
afOirte'rett, idpo. (b.) = (een letter) aspireeren;
(lucht e. d.) aanzuigen; (near een betrekking)
staan.
1110Itin', 1. —5 = aspirine.
efffagal(e), m. ..gai(e)s, ..gate(n) = atsegaai
(Zuidafr. werpspies).
tIffeturabeue, tiffeturabov', m. —s, —e, Itffe•
tune, m. —en, —en = assuradeur.
liffetuvana', to. —, —en = assurantie.
fttrastrtnaler makelaar in assurantien. ?fife.
furanilmli'ce, to. = assurantiepolis. tiffefu.
= assurantiepremie. /fferu.
rattrOrtintie,
rat', m. —en, —en = geassureerde, verzekerde.
affeturiefren, Rip). (b.) = assureeren.
w. —, —it = pissebed.
affentie'rett, fcbto. (1.) = toe-, instemmen; (voor
den dienst) goedkeuren.
tifferfor, m. —s, ..o'rett = assessor (bevoegd,
maar nog niet geplaatst ambtenaar).
—tt = assiette: houding; bord;
tiffietle, w.
schotel.
m. —en, —en = assignaat, geassigneerde. tiffienn'te, ro. —tt = assignatie.
liffignatime, a). —, —en = assignatie. of fig
nte'ven, id)ro. (ti.) = assignceren.
elffintilation', to. —, —en = assimilatie.
affintitie'ven, Rim. (b.) = assimileeren.
= assise, zitting.
—,
Mir,
= rechtbank van gezworenen.
/Men,
assistent. offiftenr,
m. —en, —en
'Yi f
—, —en = assistentie. ?iffiftettrarit, m.—
hulparts, assistent; officier van gezondheid 2e
klasse. affiftie'ren, id)to. (b.) = assisteeren.
—s, —5 = associi.
ffocie,
ftffettatt3', tv. —, —en = assonance, halfrijm.
nflonie'rett, id)to. (b.) = assoneeren.
affertie'vett, fcbto. (1).) = (as)sorteeren.
tiffertintettr, 1. —(e)s, —e = assortiment.
etflosiation', to. —, —en = associatie.
affegie'ren, id)to. (b.) = associeeren.
affuntie'rett, icbto. (b.) = assumeeren.

211fumtion.

55

w. - = Assumtie, hemelvaart.
Vtittreer, m. -5, - = Assyrier.
ftlitYrien, 1. = Assyrie. atItYrifeb = Assyrisch.
a. et. = alien Gifts: ouden stijl (d. naar de
Juliaansche tijdrekening).
Wit, tn. -es, %le = (dikke) tak, hoofdtak; (fig.)
tak; bolt; kwast (in 't hout); vgl. St eiI en lad) en.
id)w. (b.) = zich vertakken.
glen
-tt = aster, sterrebloem. etfte's
Witte, w.
asterie (een soort opaal).
-tt
vie, w.
afte'rifit = asteriek, ster... ftrteviWntud, n.. -,
sterrebeeld. tlfteroib', m. -(e)s u.
. . men
-en, -en = asteroide, kleine planeet.
firtheitit, w. - = estetika, leer van 't schoone.
OW/titer, m. -5, - = estetikus.
=
estetisch.
Itftrma, 1. -s = astma.
aftbmalifib = astmatisch.
= vol takken, vertakt; kwastig, knoestig.
tiftiamatielnue, m. - = astigmatisme.
attiamalifib = astigmatisch.
tiftitnie'ren, id)w. (1.) = estimeeren.
Itft'tolft, 1. = kwast-, knoestgat. ftirting, m.
-5, -e = jonge vogel; loot. aft106 = takloos.
elftraebatt, 1. = Astrakan.
1.; .leib, m. = astraallletftrat'lltamlie, w.;
lamp (sterrelamp); -Licht; -lichaam.
firtrognotie', w. - = astrognosie, kennis van
de sterrebeelden. IlltrograW, tn. -en, -en =
astrograaf (toestel om gterrekaarten to teekenen).
Witrograobie', w. = astrografie, sterrebeschrijving. ffitrota'biunt, 1. -s, ..bien =
astrolabium (oud aatron. werktuig).
m. -en, -en = astroloog, sterrewichelaar.
Vtitrologie', - astrologie. afteolo'gitit =
astrologisch. eiftrottotte, tn. -en, -en = astronoom. Vtitronontie', w. = astronomic, sterrekunde. artvetto'miltb = astronomisch.
zittend (van bladeren en bloemen).
aft'ittittbia
Itittta'rium, 1. -s, . . riett= estuarium, dampbad.
(de) takken.
Winged, 1.
911#1', 1. -5, -e = asyl, toevlucht(soord).
VittWeer4t, 1. = asylrecht.
glitonntetrie', - asymmetric, ongelijkheid
van beide helften. aftnnute'trift0 = asymme trisch.
-n = asymptote.
ItitintOtole, w.
afintbelife§ = asyndetisch, zonder verbinding.
fatin'betott, 1. -a, ..ta = asyndeton (weglating
van 't verbindingswoord).
Vtigenbenti, m. -en, -en = ascendent (bloedverwant in opgaande lijn). Ittienbene, w. - =
ascendentie. alienbie'ren, ittn. (b.) = ascendeeren : stijgen, opklimmen, bevorderd worden.
elf aenliott', tv. -, -en = ascensie: opklimming; hemelvaart.
w. - = ascese (strenge beoefening van,
deugd en godzaligheid door een leven van ontbering en boetedoening). ?Wet', m. -en, -en =
asceet. w. - = ascetika, ascese.
afietifcb = ascetisch.
atat'tilet)- ataktisch, onregelmatig, ongeordend.
IttabWmna, m. = atavisme, erfelijkheid.
McBee' (spr.: ateljee) 1. -s, -s = atelier.
adem(haling); 91. boleti,
m. -5
id)i3pfen ademhalen, -scheppen; 3u 91. fom.
men = op adem komen ; einen in 91. (er),.)alten=
iem. aan den gang, bezig houden. VEtemboten,
1. -s ademhaling, alentloe = ademloos,
buiten adem. Vtlenttoligteit, tv. - ademloosheid, moeilijke ademhaling. Vrtentutane,
w. = benauwdw. = ademmasker.
held, adernnoocl. Vtlemptg, tn. = ademtocht,
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-haling; ber Tette 91. = de laatste adem, zucht.
m. = Atalarik.
?ftbalia, w. = Atalia.
tbeiWntub, m. - = atheisme. eltbeiff, m. -en,
-en = atelst. atbei'itiftb = atelstisch.
ettbete, 1. = Atene. lttbentrunt, 1. -s,
=
ateneum. ettbelte, w. = Atena. ?abetter,
IttOenienler,
-s, - = Atener.
attienten'111c0 = Ateensch.
rttor, m. -s = eter. iitOe'rikb = eterisch.
Attorifie'ren, icbw. (1.) = eterizeeren, met eter
bedwelmen.
w. = eterzuur.
1. = Etiopie.
m. -s,
- = Ethiopier. hAio'011(1)
Etiopisch.
ettblet, m. -en, -en = atleet. tItt)telit, tn.
= = atletika. atblelitch = atletisch.
fttbbl, I. -(e)s = (chem.) etyl.
fitiologie', w. - = etiologie, leer van de oorzaken (van ziekten vooral).
Ittlattt, m. -en, -en = atlant, atlas (zuil).
nth:cull!, m. -s = Atlantische oceaan. Matt's
tie, w. - = Atlantis (fabelachtig groot eil.).
atlan'tiftb = Atlantisch.
?Mae, m. - U. fies, .. fie = atlas, satijn; Vt.,
- u. lies, .. Tauten = atlas (kaartwerk);
atlas(wervel), atlant. artadartin = gesatineerd.
Ittlabgebiree, I. = Atlasgebergte.
1. = atlas-, satijnhout.
1. = satijnen
japon. atitaffen
van atlas, satijnen.
Weber, .mitter, m. = atlas-, satijnwever.
I. at'mett, id)tv. (1.) = ademen, ademhalen; (inof uit)ademen; (ook fig. bijv. Rad)e a.). II. Wt.
men, 1. = 91tmung.
Ittmemelev, 1. (m.) -s, - = atmometer, verdampingsmeter. IttntotObii've, ro. =
atmosfeer. attneipbii'veltb = atmosferisch.
?It'utung, - ademhaling. eirmtmges
befcbtverbe, ro. = moeilijke ademhaling. VW.
mung0organ, •Wertiettg, 1. = ademhalingsorgaan, -werktuig.
?atm, m. -s = Etna.
?Unit', 1. -s, -e,
w.
-n = atol
(ringvormig koraaleiland).
atom', 1. -a, -e = atoom. Ittom'aelviebt, 1. =
atoomgewicht. ettomiO'nutd, m. - = atomisme
(leer van 't ontstaan der wereld uit atomen).
m. -en, -en = atomist.
Monte', w. - atone (verslapping).
Wont' (spr.: atoe), 1. -s, -s = troef.
ertrium, 1. -a, 91triett = atrium, voorhalle.
?MOW', tn. - = atrofie uittering.
ttee0in', 1. -a = atropine, doodkruid.
ettle6; = sliep uitl tit'Kett, fd)w. (1.) = uitsliepen.
Itttatig', m. -a, -s = attaché.
Itttaere, w.
= attakke, aan-, toeval.
attadie'ren, id)tv. (b.) = attakkeeren.
Itttentat, 1. -(e)s, -e = aanslag. Itttentitler,
m. -s, - = bedrijver (van een aanslag).
?lantana', w. - = attentie.
IWO', ?WOW', 1. -(e)s, -e = attest(atie),
bewijs; etr3tlicbes 91ttert = bewijs van den
dokter. atteltie'ven, icbto. (Ii.) = attesteeren.
?track m. -(e)s, -e = kruidvlier.
I. ?Mira, 1. Attika (land). II. ?Mita, w. -,
..fen = attika (bk.).
m. = Attila (eigenn.). Wain, m. -s,
-s = attila, huzarejas.
attifeb = Attisch.
tittraftion',
-, -en = attraktie.
Itttra4Y0e, w. -n attrappe (fopperij,
nabootsing). attraWe'ren, icbtv. (b.) = attrappeeren.
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elttvibut', 1. —(e)s —e = attribuut: kenteeken,
zinnebeeld; bijvoeglijke bepaling. attributite =
attributief.
nib m. —es = aas, voer.
titVbar = te etsen. ftlybitb, 1. = ets. Ittybruit,
m. = ets; (een snort) katoendruk.
?tract, to. —n = ekster; pruik (wit-zwart).
Olen, fcbto. (b.) = eten, vreten, grazen; voeren;
lokken.
iit'aett, fdpm. (ti.) = etsen; (uit)bijten, branden;
azen, aanlokken; voeren. &lent) = bijtend,
brandend, invretend. ttirgruttb, m. =etsgrond.
ttrfunft, tv. = etskunst. ftlymittel, 1. = bijtmiddel. it#'nabel,
= etsnaald.
ett'aung, to. —, —en = ('t) azen, voeren; aas.
etaung, -, —en = ('t) etsen; branden, uitbijting. etrtvaffer, 1. = etsvocht, bijtmiddel.
I.
zie 91u(e). Mau! = au! ail
(IWO = ook, eveneens; wenn
aud) = al ..
(ook); wer
aud) = wie
ook; wie (f o)
aud) = hoe .. ook; welcbe aucb fettle Watt
rein mi3gett = wat voor plannen hij ook moge
hebben; ob
aud! = al .. (ook); totrit bu es
aud) tun? = zul je 't stellig, heusch doen?
—, —en = audientie; 91. erteilen,
geben = aud. geven, verleenen; um eine 91.
nacbiud)ett = om aud. verzoeken, aud. aanvragen. ftubiteue, —s, —e — auditeur, bijzitter (in een rechtbank) attbitib' = auditief,
hoorbaar. etubilor, m. —s, ..to'rett = auditor,
auditeur. Itubito'rium, 1. —s, ..rien = auditorium.
flu(e), to. —, —en = weide, landouw; (groen)
riviereiland.
1. = auer-, boschljhaan
ttu'evlif)afitt, m.;
(woerhaan); -hoen.
oer-os, wilde os.
tin'erocbd, m.
tfu'evitteg tic§t = Auerlicht.
I. auf, trap. mit Dat. and Akk.: op: auf ber
attar3e feitt = op straat: er ift auf feitter Sturm
(l1); auf bem ffinmnafium, auf ber Zagb, auf ber
9/eife, auf 91eifen fein = op 't gymnasium, op
(de) jacht, op refs zijn; auf ber {beige fpielen;
etw. auf bem ber3en baben (1!); er tit auf meiner
Gette = hij is op mijn kant, zijde; — auf bie
etraiie gebett = op straat gaan; gcb auf ben
aBeg matett = op weg gaan, zich op weg begeven; einflui3 auf einen baben; ein crud von 5
¶3funb auf bas .Quabrataentimeter; auf Zlre
Oefunbbeit (alle if); aufs belie = op zijn allerbest; auf bas Sulwrite gefar3t Lein = op 't ergste
voorbereid zijn; auf Zbren Ounicb (l1); alle bis
auf einen alien op den na; auf bie Oibel
fcbtOren (1!); bie Zfir gent auf bie Straf3e =
komt op de straat uit; aan: auf Meier Gate =
aan dezen kant; auf beiben ?tugen blinb rein =
aan beide oogen ; in: es geben 6 auf ein
!f unb = er gaan er 6 in een pond; auf &del,
nifd) = in 't Latijn; auf alle la11e = in alle
geval; langs: auf biefem, auf gefetlid)em %lege=
langs dezen, langs wettelijken weg; met: auf
weldlen 9/amen tit er eingefcbrieben.? = met
welken naam. . ? grof3e etude auf einett balten=
veel met iem. ophebben; naar: aufs £anb
relfen = naar buiten reizen, gaan; eitten 93rief
auf bie $oft tragett = naar de post brengen;
es gebt auf 3eljn 1.11jr
't loopt naar tienen;
om: id) gebe nidjts auf ibtt = om hem; over: ein
$tertel auf 3etjn kwart over negen: per:
3elpt Mae auf ben Slopf = per hoofd; te: aufs
etuf3erite = ten uiterste; tegen: auf ben 91benb =
tegen den avond; tot: auf ben let3ten yeller
beiablett = tot den laatsten cent; auf Zd)as

aufbitittern.
betterfat Hagen een eisch tot schadevergoeding instellen; van: auf eine Sate veraid)ten =
van een zaak afzien; voor: auf eine 11;od)e =
voor een week; auf fur3e Sett = voor korten
tijd; zonder voorz.: auf bem 2onbe tvobnen =
buiten wonen; bas bat tticbts auf ficb heeft
niets te beteekenen; — fid) auf bie Oeine
macben = wegloopen ; auf ben ettgebalt unter.
fud)ett = ten opzichte van 't vetgehalte; aufs
bete
best, zeer goed; aufs freunblid)fte =
uiterst, zeer vriendelijk. II. auf, 91b v. op,
naar boven; auf unb ab = op en neer, heen en
weer; auf unb bayou = er van door; auf fein =
op zijn, niet in bed; nut! = opl komaanl auf
ook = often.
attrent3ett, id)to. (b.) = luid zuchten, steunen.
aurarbeiten, Id)w. (b.) = opwerken, vernieuwen;
voltooien; open, stuk werken; uitputten, verbruiken; fhb = zich op-, omhoogwerken.
auf'atmen, Id)w. (1.) = herademen; op zijn
verhaal komen. auflitien, Id)w. (1.) = open
bijten, branden; grootbrengen, opkweeken.
aurbaden, fcbto. tt. rt. (b.) = op-, overbakken.
aurbitbett, Id)w. (b.) = open-, doorpappen.
aurbatoett, Ppm. (b.) = op de (een) baar leggen.
aurbantuteln
icfro. (1.), zie aufbaumeln.
aurbitufen, fdllp . (1.) = vuur onder stoomketel) (op)banken. aurbattfen, fdyw. (b.) = in de
schuur opleggen, opschuren. ?turban, tn. =
opbouw; (soms) bouwwerk. auf'bauen, Icbw.
(b.) = opbouwen, -richten, (9Beinacbtsgefd)enfe)
klaar-, op stapeltjes leggen, aufbaunteln fit%
fcbto. (b.) = (van hazen) rechtop gaan zitten;
(vlk.) zich ophangen. auffitiuttten, fcbto. (b.) =
op den (wevers)boom doen, opzetten; fhb a. =
steigeren ; zich verzetten, in opstand komen.
aurbattleten, (b.) = opzwellen, -zetten,
wijduit staan; (eine :Sate) (fig.) opschroeven,
-blazen, ophef maken van.
aurbefinbett fhb, ft. (t.) = op zijn, niet in bed
zijn, aurbegetgen, fcbm. (b.) = (gwst.) te keer
gaan, spektakel maken. aurbeftattett. ft. (b.) =
(den hoed) ophouden; (de oogen) openhouden;
[bewareni.
aurbeigen, fcbto. (b.) = (gwst.) opstapelen.
aurbeitett, It. (I;.) = openbijten, kraken.
aurbei3ett, fdpo. (1.) = openbijten, -branden.
aurbefoututen, ft. (b.) = openkrijgen, -maken
(deur bijv.); opkrijgen (hoed, bord, eten, thema).
aurbereiten, idyl). (b.) = (ertsen) wasschen en
zeven, efurbereitungOanftalt,
= (mijnw.)
wasch- en zeefinrichting. aurberften, It. (b.) =
(open)bersten, splijten. aurbeffern, id)to. (I).) =
verbeteren ; verhoogen safaris); f idj a. = verbeteren, (prijzen) rijzen. aurbeloaOren, itto.
(1.) = bewaren, opbergen. fturbetvabrungOort,
m. = bewaar-, bergplaats.
aurbieten, ft. (1.) = (ein Orautpaar) afkondigen;
(r.) oproepen; (mil.) oproepen, op de been
brengen; (pogingen e. d.) aanwenden, in 't werk
stellen; (alle Strafte) inspannen; (alles) doen
wat men kan. tfurbietung, — = afkondiging enz. vgl. aufbieten. aurbinben, ft. (b.) =
ophinden haar bijv.), (ein Siletb) opnemen;
binden op; losmaken; (einem etto., einett
Vetren) wat wijs maken, op de mouw spelden.
auffdai)en, fcbto. (b.) = opzwellen, -blazen (ook
fig. van trots bijv.). auf'bfafett, ft. (b.) = open
blazen; omhoog, opblazen, -waaien; (wakker)
blazen (met een trompet e. d.); ein aufgeblafener
9211enicb = een opgeblazen, trotsch, verwaand
mensch. aurbliittent, fcbto. (b.) = naslaan, opzoeken (in bock); openbladeren; fhb a. = zich

aufbleibett.
op-, open
ontplooien. aufbleiben,
(f.)
blijven. Wurblitt, m. = blik naar boven, opslag
(van 't oog); [glans, flikkering]. aufibliden,
(b.) = opkijken; (3u einem: naar iem.) opzien;
opflikkeren. aurbtilien, Icbw. (1. u. b.) = opflikkeren, -flitsen. aurblfiben, Icbw. (1.) = ontluiken, opbloeien.
attrbobren, Id)w. (b.) = los-, open-, aanboren.
aurboiett, fcbtv. (b.) = vlot houden. [anfber.
gen, Ict)w. (b.) = (geld) bijeen leenen].
aufbraffett, Id)w. (b.) = opbrassen. aufbraten,
It. (b.) = opbraden. attrbrantben, fcbtv. (b.) =
opge-, verbruiken. aurbraulen, ftt13. (1. U. =
opbruisen; (ook fig.) -stuiven, -vliegen. nut's
braulenb = opbruisend, -vliegend, driftig.
attrbretben, [t. (b.) = (dear, brief) openbreken;
(de straat) opbreken ; (wild) ontweien, uithalen ;
('t land) omspitten, -ploegen; a., (f.) = openbreken, -barsten, -springen; opbreken, veruiteen)trekken. aurbreiten, Icbw. (b.) =
spreiden. auf'brennen, unr. (b.) = op-, verbranden ; openbranden; einem ein 3eid)en a. = iem.
(brandlmerken; einem ems a. = op iem. losbranden, (ook) er een (een klap) geven; a.,
(f.) = [opvlammen, opbranden]; ontbranden;
(er i[t) aufgebrannt = zijn geld kwijt, platzak.
aurbringett, unr. (b.) = (prijsgemaakt schip)
opbrengen; [grootbrengen (planten enz.)]; openkrijgen, (met moeite) openmaken; (een zieke,
troepen) op de been brengen; (geld) opbrengen;
(redenen, bewijzen) aanvoeren,bijbrengen;(mode)
in zwang brengen; (gerucht) verzinnen, verspreiden ; (iem.) boosmaken, vertoornen; a uf g e.
b r a cb t = boos, kwaad, nijdig. tinfleinger,
m. = opbrenger, prijsverklaarder.
bringung, w. —, —en = ('t) opbrengen (ran
schepen); ('t) grootbrengen (van planten enz.).
aufbrotten, fd)w. (b.) = brokkelen (brood bijv.).
aufbrobeht, Icbw. (f.) = opborrelen (van
kooksels e. d.). fturktub, m. ('t) opbreken,
vertrek; ('t) omspitten, omgespitte akker;
('t) openbreken (van een gezwel bijv.); (jag).
ingewand. aufbruntuten, Id)w. = luid
brommen; einem eine $eleibigung, einem eins
a. = iem. uittartend beleedigen; einem einen
Kitonat (fiefangnis a. = iem. een maand geven,
laten brommen; (stud.) einem einen bummen
3ungen a. = iem. voor . . . uitschelden.
aurbfigebt, fcbtu. (b.) = opstrijken, -persen.
opsteken (van 't haar); opgeeturbuttb, m.
stoken haar. mtrbtirben, Id)w. (b.) = opleggen,
op de schouders leggen, te dragen geven, ten
laste leggen; [id) 5u niel a. = te veel op zich, te
veel hooi op zijn vork nemen. aurbiiriten, Id)w.
(b.) = opborstelen; open-, stukborstelen.
aufbatnen, fcbw. (b.) = dam opzetten. ant'.
indijken; fidj a. = zich
bittnutett, Id)w. (b.)
ophoopen (van wolken). aurbtintntern, fd)w.
(1. u.
= aanschemeren; langzaam opkomen,
verschijnen (ook fig.); half wakker worden.
auf bat opdat, ten einde.
[aufbauern: nid)t a. Mitten = niet kunnen
opblijven]. aurbeden, fd)w. (b.) opendoen,
blootleggen; (een geheim) ontdekken, aan den
dag brengen; tafellaken) spreiden, opleggen;
(de tafel) dekken. aurbonnern, fdpv. (b.) =
donderend opklinken, -stijgen; geweldig opschrikken ; opdirken, mooi waken; 114 a. =
zich opdirken.
aufbriingen, Id)w. (b.) = opendrukken, -dringen;
opdringen, -dwingen; fhb a. (ook I icb auf
b retngeln) = zich opdringen. aurbvebett,
Icbw. (b.) = open-, losdraaien; (touw) uit elkaar
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draaien; aan-, opdraaien; (van 't schip) dwars
gaan liggen; (nor bem 9.Infer) opdraaien.
aufbringen. it. (1.) opdringen; a., (b.) =
auf br Zing en. aurbringlitt = in-, opdringerig.
eittrbringtic§teit, ID. — = op-, indringerigheid.
tturbringling, m. —a, —e = indringer. aura,
brOldn, fcbtv. (b.) = (gwst.) uiteendraaien,
uitrafelen. Iturbruit, m. = ('t) opdrukken,
opdruk. aurbvttifen, Id)w. (b.) = op-, indrukken. aurbriiden, Id)w. (b.) = opendrukken,
-duwen; opdrukken, drukken op. aurbuden,
Icbw. (f.), flit a. (b.) = omhoogkomen, zich oprichten; opduiken. aurbuften, Icbw. (b.) =
opgeuren, omhoog stijgen (van geuren). nut'=
buttfen, Icbw. (I). u. 1.) = opzetten, -blazen,
-zwellen. aurbuniten, (1.) = opdampen,
(als damp) opstijgen. aurbuben, ittn. (b.) =
voordewind aankomen.
anfeinatebev = op, na elkander; opeen. Wuf.
etnattiberfoige, w. = opeenvolging. einfeinatt'a
beritoten, = botsing. aureifen, Icbw. (b.) —
van ijs bevrijden; ijs opruimen; fici) a. (fig.) —
ontdooien. fturent§alt, m. —(e)s, —e =
oponthoud, vertoef, vertraging; verblijf(plaats),
woning; obne 91. = (ook) zonder verwijl.
entbaltdbeWilligung, w. = vergunning om
ergens te wonen.
fturentbaltgtarte, tv.; .ort, tn. = verblijflikaart
(-pas); -plaats.
auferbanett = aufbauen u. erbauen. nut'.
edegen, Id)w. (1).) = (straf, verplichtingen,
belasting, stilztcijgen) opleggen; (114 3wang)
opleggen, aandoen. auferfteb(e)n, unr. (f.) =
opstaan, verrijzen. ftureritebung, w. = opstanding, verrijzenis. auf iertua4en, 1 cbro (1.) =
ontwaken, verrijzen. aufertvettett, Id)w. (b.) =
opwekken; doen verrijzen. Tfurertvedung, w.
opwekking. aureraiebett, ft. (b.) = opvoeden,
grootbrengen. Itureratebuttg, w. = opvoeding.
attreffen, ft. (b.) = opeten.
auffeibeitt, aufftibuten, Icbw. (b.) = aanrijgen.
anflabren, It. (b.) = (deur e. d.) open-, inrijden;
(een weg) stuk rijden; (kanonnen) plaatsen,
parkeeren; (steenen e. d.) aanvoeren, -rijden;
(er lie f einigeiMafdrtt Ebampagner) aanrukken;
a., (f.) = oprijden, -varen, naar de hoogte
rijden; vastloopen, aan den grond raken ; (aus
bem ecblaf) opschrikken; (nor reube) opspringen ; 3ortt) opstuiven, -vliegen; (gegen
einen) uitvaren, opstuiven; (van deuren, yensters e. d.) openvliegen. aurfabvenb = opvliegend, driftig. Iturfabd, w. = oprit; opgang, stijging; helling, oprijlaan; ('t) oprijden;
opstijging; hemelvaart. aurfallett, ft. (f.) =
neerkomen; openvallen; (einem)
vallen
treffen, in 't oog loopen, in 't oog springers.
auflatienb, .reittig = opmerkelijk, in oog
loopend. Iturfftitigteit, w. —, —en = opmerkelijkheid, zonderlingheid. aurfaltett, fcbw.
= (open-, ont-, op)vouwen. aurfangen, ft.
(b.) opvangen (ook woorden, klanken, bloed
e. d.), vangen, pakken; (einen lrief) onderscheppen ; (nieuwtjes) opdoen; (een slag)
—en = ('t) oppareeren. fturfangung, ID.
vangen enz. aurftirben, (b.) = opverven.
aurfalern, fcbw. (1).) = (een touw e. d.) uiteen-,
draaien, uitrafelen. attrfaffen, fd)w. (b.) = opvatten, -nemen; (op)vatten, verstaan, begrijpen. eturfaffung, w. —, —en = bevatting,
begrip, verstand; opvatting; lezing. nuts
falfungbgabe, w., guff, w., sberntOgen, 1. =
bevattingsgave, -vermogen.
aurfeiten, fd)w. (b.) = op-, openvijlen. nut's
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tenet's, fcbm. (1).) = opstoken. aurtiebelts, ftw.
(b.) = opfiedelen, -zagen. auf'finben, ft. (b.) =
ontdekken, vinden. eturfinbung, m. —, —en =
ontdekking. aurfiftign, Rim. (b.) = op-, uitvisschen; oppikken; (nieutetyes) opdoen. auf'•
flatten', fdpv. (1.) = opflikkeren, -vlammen.
aurftantuten, fcbm. (f.) = opvlammen, ontbranden; opstuiven; a., (b.) =doen ontbranden.
Wurflatitututta, w. —, —en = ontbranding.
aurttattern, fcbm. (1.) = opfladderen. ant'.
fle4ten, ft. (b.) = (op)vlechten ('t haar bijv.);
uit de vlecht doen. aurfliegen, ft. (f.) = opomhoog-, openvliegen; (van onderneming e. d.)
te niet, op de flesch gaan; a. Jarrett = (ook) in
de lucht laten vliegen, opblazen. aurfliniment,
fcbtv. (f.) = opflikkeren, -glimmen. ?turfing,
m. = ('t) opvliegen, opstijgen.
auttovbent, fcfm. (b.) = uitnoodigen, vragen
(om te spelen, te dansen, mee te werken e. d.);
aanmanen, dringend verzoeken; opeischen;
een beroep doen op, inroepen; uitdagen. Rut'.
forberung, tv. = uitnoodiging, aansporing,
aanmaning; opeisching; uitdaging. aurfonnen,
fcbtv. (I).) = op den vorm zetten. aurfortten,
fcbm. (b.) = bebosschen.
aurfreffett, it. (b.) = opvreten, -eten. ant'.
friftbett, !Am. (1.) = op-, verfrisschen, vernieuwen ; opwekken; (v. d. wind) opsteken.
aurfilOrbar = op-, uitvoerbaar.
aurfiltoen,1413) (b.) = opleiden; op-, uitvoeren,
spelen, voorstellen; (kanonnen, de wachtpost)
plaatsen, uitzetten; (einen soften: een post)
boeken; opsommen, citeeren; (iem. als getuige)
bijbrengen, aanhalen; [einen (bet) einem a. =
introduceeren] ; 114 a. = zich gedragen, zich
houden. Iturfiltruttg, w. = bouw; op-, uitvoering, voorstelling; gedrag enz.; Bur 91.
brengen = laten opvoeren, (ook) ten gehoore
brengen. aurfiittett, fcbm. (b.) = ophoogen (een
straat bijv.); (op)vullen, aanplempen, dempen;
(den wijn, voorraad) aanvullen; (Suppe) opscheppen. aurfuntetn, fd)ro. (b.) = opvonken;
fonkelen. aurffittens, fcbm. (b.) = grootbrengen,
opkweeken.
fturgabc, iv. = of-, aangifte (van een brief, van
waren); taak, opgave, werk; thema; lid) etw.
Bur 91. maten = zich iets ten taak stellen;
(rekenkundig) voorstel, vraagstuk, som; ('t) opgeven (van een ambt, een vesting); opheffing (van
een zaak) ; opgave, order; 91uf gaben = (ook)
huiswerk (voor school). aurgabetn, 1 cb tp . (1).) =
op de vork nemen; opdoen, -visschen, -pikken
(nieuwtjes bijv.); opgaren. itturgabentref0,
m. = ressort. flurgabettlatuuttung, w. = verzameling van opgaven, vraagstukkenr oefeningen e. d. Iturgabeftation, w. = station van
afzending. fturgang, m. = opgang; ('t) opkomen, -schieten; ('t) omhoog-gaan; helling ; ('t)
losgaan van 't ijs, ijsgang. IturganflOpunit,
tn. = punt van opgang, oosten. aurgiiten, fcbtv.
(f.) = gisten, opkomen; (fig.) opbruisen. auf'•
flatten', ftw. (b.) = aufgabeln.
aurgeben, ft. (Ii.) = opgeven; ('t eten) opdragen,
-dienen; (bagage) aangeven, laten inschrijven,
(telegram) aanbieden, verzenden; (raatlsel , vraagstuk e. d. ter oplossing) opg.; afstand doen van,
afzien van, latenvaren, opg.; (denbal) opwerpen,
-gooien, serven; (ben Leif t) geven; rein Geftlift
a. = aan karat doen, uit .. gaan; [114 a. = zich
ten taak stellen].
aurgebtalen = opgeblazen, verwaand. fluf"
gebtaientieft, m. — = opgeblazenheid, verwaandheid. Iturgebot, f. = ban, klasse; verder
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afkondiging enz., vgl. auf bieten. aurgebra4t
zie aufbringen.
eturgebung, tr. —, —en = %tit gab e.
auraebottnert = opgedirkt.
aurgebuttfen = (op)gezwollen, opgeloopen.
aurgeti(e)n, unr. (i.) = (v. zon en maan) opgaan ;
(v. 1 zaad) opkomen; v. deep, brood) rijzen; (v.
knoppen e. d.) opengaan, -willen; ontluiken;
(v. ijs, touw, een nand) losgaan; (rek.) opg.; (v.
verzwering) doorbreken; a. laffett = (ook) opmaken, verteren, besteden; es gebt mir etn 2id)t auf
= er gaat mij een Licht op, 't wordt mij duidelijk;
ber 91o.cf ift aufgegangen = is losgetornd; ber
Pt ift aufgegangen = is los; (in feiner 91rbeit)
opg.; in %awl) a. = in rook opg., been-,
tenietgaan; (in bie Mengel opg.; burl) 2 a. —
door 2 deelbaar zijn; auf . unb abgeben = op en
neer loopen.
aurfle0obett, zie auf b eb en.
aurgefen, fd)tu. (1.) = ('t zeil) opgeien.
aurgefgen, fcbm. (1.) = op (de viool) spelen.
aurgettanzie auftletren. eturgettiirtteit, 113 . =
verlichting, beschaving.
aurgetra#t zie auf f ra t en.
?turtle(?), f. = opgeld; agio; handgeld.
aurgetegt = gestemd, gemutst, gehumeurd; Bu
etw. a. fein = zin in iets hebben, voor iets
gestemd zijn. aurgelOtt = uitgeput, doodop;
(hear) loshangend. aurgerauutt = opgeruimd,
prettig gestemd. Vturgeritunttbeit, w. — = opgeruimdheid. aurae-rent (iiber) = opgewonden.
Pturgetang, m. = (bet ben 9Nelfterfingern) eerste
deel van een strofe].
aurgel4aut! = opgeletl aurgel4oben, vgl.
auf 1 cbieb en. aurgefittueuttnt = opgezwollen,
-geblazen, dik; opgespoten. aurgeleffett =
auf 1 tif fig. auf'getatelt = aufgebonnert.
aurgetuanbt, vgl. auf w enb en. aurgetuedt =
vlug, levendig; bijdehand, vlug van begrip.
aurgetnorfette %are = wipneus. aurgeingen=
opgeplakt, en vgl. auf Bi et) en.
aurgfeljett, ft. (b.) = opgieten; ben Zee(topf)
a. = water opgieten, bijschenken (bij de thee).
aurginnien, fdp. (b.) = beginnen te schitteren.
aurgliitten, fcbm. (b.) = gladstrijken, ontrimpelen; polijsten. aurglintmen, ftw. (1.) = opflikkeren, -glimmen. aurgtillien, fdytv. (1.) =
opgloeien.
aurgvaben, ft. (b.) = op-, uitgraven; blootleggen,
losgraven (den grand bijv.) ;(ben 91cfer)omspitten.
eturgrabung, w. —, —en = opgraving. ant'.
gvauen, fcfm. (1.) = opschemeren, grauwen.
tint/Ruffen, ft. (b.) = (op)grijpen, -rapers;
-vangen, pakken. aurentnen, fcbm. (f.) =
groenen, (weer) groen worden; herleven.
aurgiirten, fdp)). (b.) = opschorten; (den buikriem) losmaken; bem 93ferb ben Satiel a. = 't
zadel vastmaken met den buikriem; 114 a. —
zijn kleed opschorten; (zich) den riem afdoen.
I(urgut, m. = begieting; aftreksel. Vturguil•
tierdjeu, f. = aftreksel-, infuziediertje.
aurtjaben, unr. (b.) = (een hoed, 't eten, geld; een
taak) ophebben; (de oogen, den mond) open
hebben; vgl. b ab en. auflytdett, fcbtv. (b.) =
('t ijs, den growl) openhakken. aurOrsteln, fcbtro.
(b.) = loshaken; ('t garen) ophaken. aurtjaten,
fdm. (b.) ---- (kleed, deur e. d.) loshaken ; ophaken,
aan den haak hangen. aurbatlen, Idyll). (b.) =
op den hall laden, schuiven. [?turbalt, m. =
halte, stilstand, oponthoud]. aurtiattett, ft.
(b.) = op-, tegen-, weerhouden, stuiten; openhouden; bezighouden, amuzeeren; 114 a. = zich
. ophouden, verblijven, vertoeven, (ergens) zijn;
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lid) bei einer Gate a. = zich met lets bezig
louden, er bij blijven; ficb fiber eitten ob. etw.
a. = zich over tem. of lets vroolijk maken, met
iem. of lets spotten. fturbalter, tn. = (schp.)
ophouder; (v. 't paard) broeking. mtrbtintittertt,
fcbto. (b.) — open-, loshameren; er op hameren.
etuf'§iingebattb, I. = hang-, draagband, suspensoir. ttur§tingeboben, m. = droogplaats (ook
V. d. drukker). aur§iingen, ft. u. (fcbto. (1).) =
ophangen (ook rid) a.); (einem etw.) aanpraten,
-smeren; wijsmaken. flurbâttneOuntt, tn. =
ophangpunt. auflytrfett, film (Ii.) = opharken.
auf'§aftett, ftw. (b.) = oppakken, -vangen,
-snappen. auf§ttfOeftt, fd)to. (b.) = ophaspelen,
(op)winden. auf§aut§en, fcbw. (1.) = op-,
openademen. aur§auen, ft. (b.) = openhakken;
(alles) ophakken; (viji) opkappen; er op slaan,
op .. slaan. auffitinfebt, lotto. (1.) = op hoopjes
leggen. aufftlittfen, fcbw. (b.) = ophoopen,
-stapelen, -garen; fit§ a. = zich ophoopen;
ophoopen. etur§itufung, w. —, —en = ophooping, opeenstapeling.
I. auf§eben, it. (I).) ---- (de hand) opheffen,
-steken; (lets) omhoog heffen; opnemen, -rapen;
-lichten, -beuren, -tillen; ('t hoofd) oprichten,
-heffen; (lets) bewaren, op-, wegbergen; (zitting,
beleg) opheffen, sluiten, eindigen; (wet, besluit,
vonnis e. d.) opheffen, afschaffen, herroepen,
vernietigen, ongeldig verklaren, te niet doen;
(bie Qieferung) staken; (elektr. stroom) verbreken; (rooversbende, spion, post e. d.) oplichten, overrompelen, gevangen nemen; (eine
GpielbOble) sluiten ; (breuk) herleiden ; (einanb er)
opheffen, opwegen tegen, uitsluiten; [mit einem
a. = met iem. afrekenen, afgedaan hebben; lid)
a. = vervallen]; bie tafel a. = van tafel opstaan,
de tafel opheffen; gut aufgeboben feitt = goed
geborgen, bezorgd, veilig zijn; vgl. auf fcbleb en.
II. ftur§eben, 1. = ('t) opheffen, -nemen,
-lichten enz. vgl. auf b eb en I; ('t) opsteken
(van de handers bij 't stemmen); ein groles 91.,
Diet et. .6 macbett non = veel drukte maken
van, (lets) breed uitmeten.
tInf'§eber, m. = oprichtende, optrekkende spier.
eltir§ebuttg, tv. — opheffing, -liehting ; bewaring; herleiding enz., vgl. auf b eb en I.
ltur1jebungbbefe§1, m. = bevel tot opheffing,
tot kassatie. Itur§ebuttg6netit§t, I. = hof van
kassatie. aurbeften, Kw). (b.) = oprijgen,
-naaien; (japon) opnemen; losmaken; [(einem
etw.) wijsmaken].
aurfoiten (schp.), fcbto. (f.) = ophijschen.
auf§eitent, fcbto. (b.) = ophelderen, -vroolijken,
-fleuren, -beuren; 110 a. = opklaren, -helderen;
verhelderen. tfur§eiterung, w. —, —en =
opheldering; -vroolijking, -beuring.
aut§effen, It. (b.) einem = ophelpen, op de
been helpen; er boven op helpen; [einen a.].
auf§effett, fcbto. (b.) = ophelderen (ook fig.);
(kleuren) optrekken ; fix§ a. = opklaren, helder
worden. ftur§elfung, 113. --, —en = opheldering. nurbentett=aufbEtngen. auf'§e§ett,Itto.
(b.) = ('t wild) opjagen, -stooten; (honden enz.)
aan-, ophitsen, (ook fig.) opstoken, -ruien; (tot
kwaad) aanzetten. efur§e§ev, m. = opstoker,
-hitser. etuf§eigrei', ftuf'§efiung . w. —, —en=
op-, aanhitsing, opstoking. auf'§etietifc§ = opruiend. auf§eulen, fd)w. (b.) = luid (beginnen
te) huilen.
tfur§iffe, w. = hulp, bijstand, ('t) ophelpen.
aur§iffett, fcbto. (b.) = (op)hijschen, -winden.
auf'§oden, ftw. (1.) = op den rug nemen, leggen; (koren) in hokken (hoopen) zetten; a,, (I.)
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op iems. rug klimmen. auf'§b§ett, fdpo. (1.) =
ophoogen (ook van kleuren). auf'§olen, fd)to.
(b.) = ophalen, -trekken; voor den wind afhouden; aan boord halen, geien. fturbeler, tn. —s,
— = ophaler; (wev.) rolheffer. aur§oribett, ftro.
(b.) = oplettend luisteren, toeluisteren ; apt)
a. = de ooren spitsen (opsteken), verbaasd
luisteren. aurbarett, fcbto. (1.) = ophouden,
eindigen, uitscheiden; ba bOrt (lid)) alles ((die
(bemiitlidtreit, bad) uerld)iebenes) auf = dan is
er verder niet aan te doen, niet over te praten,
(ook) dat is nu toch al te mal; non etw. a. = er
niet verder over spreken, er over zwijgen; Otte
lit. = zonder ophouden, onophoudelijk; ook =
aufborcben.
eturtutb, m. = ('t) bewaarde; ('t) overblijfsel.
auf'§utfen, Itro. (b. u. I.), zie aufb °den. Mira
§ftlfe, zie 9tuf Wife. [auf'Ijiillen= entbrtIlett].
auf§iipfen, idm. (I.) = (op)huppelen, opspringen. auf'§uftett, Ppm. (b.) = (luid) beginnen te
hoesten; opgeven (bij 't hoesten).
auriagen, fd)w. (b.) = (wild) opjagen, -stooten;
(iem.) op-, wakker jagen, (doen) opschrikken;
opdoen, -vangen; a., (f.) = opjagen, -stuiven.
aurfantutern, fd)to. (b.) --- (laid) beginnen te
jammeren. aufiatubien, fd)w. (b.) = gejuich
aanheffen, (luid) beginnen te juichen, te jubelen.
attrim§en, fd)ro. (ti.) = een juk, een last opleggen, opladen. auflubeln = aufictucb3en.
attfliimmett, Rim. (I) ) = op-, uit-, loskammen.
aurfarten, fdro. (l.) = uitspelen. aurtattett,
.1a4ett, Itto. (b.) = ('t anker) opkatten. Witt'.
taut, m. = opkoop. aurfaufett, fd)w. (1.) =
opkoopen, inslaan. itturftiufer, m. = opkooper.
[aurfe§ven, fcbto. (b.) = opvegen, -keren]. aura.
feinten, fcbto. (f.) = op-, ontkiemen (ook fig.).
aufferbett, fcbto. (b.) = inkrassen, op (den
kerfstok) schrijven. auffele§ern, fcbw. (b.) =
opjagen (den vos bijv.).
auffiNtett, Ito. (b.) = opwippen, kantelen;
wippen; ('t anker) kippen. auffiften, fcbro. (b.) =
(een dijk) kisten. auf'fitten, Pim. (b.) = oplijmen, -plakken (met lijm, gom enz.).
aufflaffen, Pim. (l.) = wijd open staan, gapen.
aufftaftern, Itto. (b.) = (hoot) vademen.
aufftappen, fcbro. (1.) = (een mes e. d.) openmaken, -slaan; (de bladen van een klaptalel)
opslaan; (een hoed) weer opslaan. aufffarett,
fdyw. (b.) = (zm.) opklaren. nutlike**, fd)w.
(b.) -- (vloeistoffen e. d.) klaren; etw. a. = lets
helder, duidelijk maken, licht over lets doen
opgaan, lets ophelderen; einett iiber (9I11.) a. =
fem. omtrent lets of iem. in-, voorlichten, inlichtingen, ophelderingen geven; (bas Zerrain) verkennen ; WO a. = opklaren, helder worden, verhelderen; duidelijk, klaar, opgehelderd worden.
Witfliiirktt, m. —(e)s = (ir.) zoogenaamde
opheldering. Iturfteirung, ro. —, —en = zuivering ; beschaving, vooruitgang, verlichting; 91.
(fiber eine eacbe)= opheldering,in-,voorlichting ;
(mil.) verkenning, opheldering; 3eitaIter ber
ill. = eeuw, tijdperk van verlichting, van 't rationalisme. tturfltivung6bienft, m. = ophelderings-, verkenningsdienst. attf'flauben, id)to.
(b.) = oprapen; openplukken, lospeuteren;
(aren) lezen.
auffleben, fd)ro. (b.) = opplakken; a., (I.) —
(er) op kleven. aufftedlett, Ito). (b.) = opMadden. auffleiftern, ittr. (b.) = opplakken
(met stijfsel). aufftettern, fcbto. (I.) = opklauteren, -klimmen.
aufflinfteln, fcbto. (b.) = opbellen. aufflinfen,
fcbto. (1.) = open doen (door de klink op te

aufflopfen.

60

ichten). aurtloOfett, ftw. (b.) = openkloppen,
-slaan; op-, wakker knoppen; (van dirigent)
tikken (om te beginnen); knoppen op.
aurtuabbent, fdp. (b.) = opknabbelen. nut'=
tuaden, ftw. (b.) = openkraken. aurfttattett,
Icbw. (1.) = losknallen, -barsten; (b.) einem
eine a. = op iem. schieten, iem. met de zweep
geven. aurtuarrett, ftw. (1.) = openknarsen.
aurfueifett, stiteibett, ftw. (1).) = openknijpen.
aurtnabfen, fcbm. (b.) = losknoopen; (bie
.0bren) wijd openzetten. aurfttelpett, fcbto.
(f.) = knoppen krijgen, zich ontplooien, opopknoopen,
bloelen. aurfttilbfen, fcbw. (1).)
-hangers; opbinden haar bijy.); losmaken.
aurtoc§en, fcbm. (D.) = opkoken; (zijde) ontgommen ; (f.) opkoken.
I. aurtoututen, ft. (f.) = (uit 't water, van den
grond, van een ziekte) opkomen; (een rider) opkomen, -gaan, -varen; opgroeien, gedijen, opk.;
groot, aanzienlijk worden, vooruitkomen; (van
zeden, gebruiken, meeningen) opk., ontstaan,
ingang vinden; (van twijfel) opk., (op)rfjzen;
(van brand e. d.) ontstaan; nid)t a. laffen = (ook)
niet toelaten, 't ontstaan niet dulden; fur ben
Staben a. = voor de schade borgstaan, op.
draaien, de schade dragen; (fiir einen) opk.,
inspringen. II. fturbuttnett, 1. =herstel, beterschap; opkomst, vooruitgang; ontstaan, opkomst, begin.
Iturfantutting, in. —s, —e = parvenu. nut's
Outten, unr. (D.) = op(staan) kunnen. ant'.
!DOOM, zie abf o pp e In. aurtortett, Ito). (1.)=
ontkurken, opentrekken. aurtrac4ett, ftw. (1.)
= krakend, knallend omhoog gaan, of kr., kn.
openspringen. aurtrauten, fcbw. (b.) = rangschikken, opruimen. auffrautpen, fcbw. (b.),
zie auffrempen. aurtratiett, ftw. (b.) =
openkrabben, -schrammen; (taken) rouwen,
(wol) opkaarden; (metselwerk) opschrappen;
auf gefratt = in goede luim, opgeruimd, in
zijn hum, in zijn knolletuin; opgedirkt. nut'.
Mutat*, ftw. (b.) = opkrullen; frizeeren.
aurtreifc§en, ftw. (b.) luid (beginnen te)
schreeuwen. aurteembe(On, fcbw. (b.) = (v.
hoed, broek) den rand opzetten, opslaan. aura
freubett, Ito% (b.) = laveeren. aurtriegett, fcbro.
(b.) = opkrijgen; open krijgen (kunnen).
triutbett, fcbm. (f.) = (v. de wind) (op)krimpen.
aurtriitttuten,ftw. (b.) = opbuigen, -krommen.
[aurtfutbett] = aurfiittbigett, fcbm. (1.) einem
etw. = iem. lets (huur, vriendschap, gehoorzaamheid) opzeggen; (ook) einem Meter, Diener a.
't opzeggen, opzegging.
Iturtiinbigung, w.
= Viuftommen).
Pturfunft,
aurlatten, ftw. (b.) = in lachen uitbarsten.
aurtabett, ft. u. ftw. (b.) = op (een wagen)
laden; opleggen. Iturlage, tv. = (indir.) belasting; (boekh.) uitgaaf, druk, oplaag; (van een
gilds) vergadering; [last, opdracht; beschuldiging]. aurlagertt, ftw. (b.) = op(elkaar)leggen.
auf'lattbig = (wind) aanlandig. aurlangen,
ftw. (b.) = opkrijgen, -rapen; omhoog reiken,
aangeven. %trimmer, m. —s, = (schp.)
oplanger. aurtaffett, rt. (l.) = open-, oplaten;
(onroerend goed) overdragen; (een mijn) verlaten. aurtliffig = (van mijnen) verlaten. ?fur=
taffung, w. overdracht (vgl. auflaff en). nut'=
fatten, fcbm. (b.) = auflaben.
aurtauern, ftw. (b.) (einem) = loeren op, bespieden, beloeren, opwachten. elan?, m. =
oploop, standje; eierkoek, omelet. aurtauf en,
ft., (1).) = open, stuk loopen; a., (f.) = oploopen;
op-, aanzwellen, grooter worden, oploopen;
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(van deep e. d.) rijzen; (van een schip) aan den
grond raken; aufgelaufene 3infen = gekweekte
rente.
aurteben, ftw. (I.) = op-, herleven; a., (1.) =
(kleuren) opfrisschen. aurteitett, ftw. (h.) =
oplikken. aurtegen, fcbtu. (b.) = opleggen,
leggen op; einem bie banb a. = iem. de hand
op 't hoofd leggen; (een boek) (gaan) uitgeven;
(de kaarten) openleggen; Sur 3eitnung (Sub,
ffription) a. ter inschrijving openstellen; (eine
9Inleibe) uitgeven, emitteeren; 91ot, Stminfe
a. = (zich) blanketten, zich poederen;(9)1alcben:
steken) opzetten; ein 9Itte1 a. = een nieuw vat
aanbreken, op een vaatje trakteeren; (ein
Stiff) opleggen; Ooft legt hem Moils:ben nicbt
mel)r auf ale er tragen faun God geeft kracht
naar kruis. eturleguttg, w. —en=('t) op
leggen (van de handen, een pleister ,een straf enz.).
aurteOstett, fcbw. (b.) = steunen op, laten
leunen op; 114 a. gegen (wiber) = zich verzetten, zich aankanten tegen. eturtelptuttg, w.
—, —en = ('t) leunen, steunen; verzet, aankanting.
aurteitnett, fd)w. (b.) = oplijmen.
aurtefett, It. (b.) = (op)lezen, oprapen; (een
ziekte e. d.) opdoen.
aurteuebten, fdp. (b.) = (op)lichten schitterend te voorschijn komen.
aurtiMtett, fd)m. (b.) = (op)lichten. aurliefertt,
fcbtv. (I).) = (bagage e. afgeven. auffiegett,
ft. (1).) = liggen (op); rusten (op, als plicht enz.);
etw. liegt mfr auf = ik ben er mee belast; openliggen ; (ter teekening, ter image enz.) liggen;
ein Stiff liegt auf = ligt op, ligt in de laag;
(fit) ben 91ilden, fieb a. = zijn rug, zich doorliggen. attrliftett, fcbm. (b.) = listig opdringen.
aurtottertt, fcbm. (b.) = loswerken, los(ser) maken; verzwakken, verslappen. aurtobern,
'Oben, fcbm. (f.) = opvlammen; opbrulsen (in
toorn). aurtObbar, .150114 oplosbaar, op te
lossen. aurlDfen, fcbm. (b.) = haar, een knoop
e. d.) losmaken; (breiwerk) uittrekken; (vraag,
raadsel) oplossen; (de kamers, een huwelijk,
vennootschap e. d.) ontbinden; (kontrakt, overeenkomst) verbreken; (begrippen) ontleden;
(breuken) herleiden; aufgelOrt werben (ook)
sterven; fit4 a. = losraken, -gaan; fit a. in
(9Iff.) = oplossen, opgaan in; ficb in tticbts a. =in rook opgaan, op niets ultloopen. flurtifung,
w. = ontbinding, losmaking, ontknooping,
oplossing, likwidatie enz.; einde, dood.
taluttObeteet, 1. besluit tot ontbinding, ontbindingsbesluit. aurt5fung8ftibig = oplosbaar.
Iturtbluttgbutittel = oplossend middel. etur.
15futtgOvittett, 1. = herstellingsteeken (:). aura.
fcbw. (b.) = op-, lossoldeeren. '
aurtiigett, ft. (b.) = voorliegen. aurliibfett, fcbm.
(b.) = oplichten, -slaan. aurtubett, pm. (b.) =
oploeven.
attrutatOett, ftw. (b.) = openen, openmaken;
losmaken; mad) bie tfugen aufl = zet je oogen
goed open! (een rekening, de boeken, kosten)
opmaken; fit§ a. = zich opmaken, zich op weg
begeven; auf unb baron maten = op den
loop, er van door gaan. IturutarOuttg, w. —,
—en = ('t) opmaken, opmaking (van dispache
bijy.); verpakking, opmaking. aurutatgett,
ftw. u. ft. (1.) = (alles) opmalen. aurtnatett,
fcbw. (b.) = opschilderen; (een schilderij) opfrisschen, restaureeren. Ittrutatfek m.
(op)marsch. aurtnarKietett, ftw. (f.) = opmarcheeren. eturntarKtittle, w. = richtingsover-, toemaat. our.
linie. Iturutafi, 1.
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Mitten, fcbto. (b.) = opbouwen, -metselen;
op-, vermetselen. aurmeiteln, fcbw. (b.) —
open-, losbeitelen; op-, insteken (met den beitel).
aurtnerten, fcbw. ay ) = merken (op), letten
(op), acht geven (op); (soma) aanteekenen.
Iturtnerter, m. —s, — opmerker. auf'
uterifam (auf eine Sate u. gegen einen) =
oplettend, attent, opmerkzaam. tittrutertfaut.
felt, w. -, —en = opmerkzaamheid, oplettendheid, aandacht, attentie; voorkomendheid.
aurmellett, ft. (b.) = opmeten; ('t graan) opmeten en bergen; (einem eine Zracbt q3rfigel)
toedienen. aurutiltbett, fcbw. (1.) = (win)
aanmengen; (drankje, de kaarten) schudden.
aurutübein, Pim. (1) ) = (vlk.) kijven, grof
zijn tegen; fhb a. — zich opschikken. nut'.
utudett, fcbtr. (f).) = tegenstribbelen, opkomen
(tegen). attruttuttern, fcbtr. (b.) = wekken,
wakker maken; opvroolijken, -monteren; aanmoedigen, -zetten; (ook) oppikken, -frisschen.
aurmiinsett, fcbw. (1.) = op-, vermunten. nut'.
Willett, unr. (1).) = op(staan) moeten; open
moeten. auruttien, fcbw. (b.) = kijven, (einem
etw.) verwijten, voorhouden.
aurnagetn, fcbtr. (b.) = vast-, opspijkeren. attr.
nagen, Idyl). (b.) = open-, opknagen. auf'.
label', ftw. (b.) = opnaaien, naaien op; op-,
vernaaien. fturnabute, w. —, —n = opname,
-neming, toelating, ontvangst, onthaal, traktatie; eine freunblicbe 2.1. ftnben = een vriendelijk onthaal vinden, vriendelijk ontvangen
worden; opname, opnemen (van geld); opname
(van een fotografie e. d.); schets; ('t) opmaken
(van een proeesverbaal); 91. finben = opnemen;
(van een leening) geplaatst worden; in 91.
brittgen = in zwang brengen, vooruit brengen,
doen bloeien; in 91. locomen = opgang maken,
opnemen; eitter Zratte gute 91. beretten = een
wissel alle eer bewijzen, honoreeren • 91. bee
Znnentars = inventarizatie.eittrnaionefabig.
feit, w. = toelaatbaarheid; vatbaarheid;
kapaciteit. fturnabtneeganten, 1., .0viifung,
w. = toelatings-, admissie-examen. Itur.
nafttnefcteitt, tn. = bewijs van toelating. ant'.
*mitten, fcbw. ay ) = opsnoepen.
aurnebuten, g. M.) = opnemen: -rapen, -krijgen;
bevatten; opnemen, -vatten, uitleggen; borgen,
leenen, opnemen; opmeten, teekenen, schetsen;
absorbeeren; (eine nafcbe) opnemen; (den,
draad van een gesprek) opvatten; (iem.) ontvangen, toelaten, opnemen, onthalen; (eine
9ittleibe) sluiten; (een plan) ontwerpen, opmaken; (bie %rbeit) wieber a. = hervatten;
einem etir. bot a. = lets van iem. zeer waardeeren,(ook)iem. jets kwalijk nemen ;es mit einem
a. = 't met, tegen iem. opnemen, zich met iem.
meten; (ben Stampf) op-, aannemen; lit4 a.:
Utrett nimmt lid) auf = .. gaat vooruit.
iturnen, ftw. (b.) = (fcbw3.) bevorderen.
auf'neftelu, fcbtr. (b.) = losrijgen. aurnieten,
ftw. (b.) = opklinken. aurnatigen,ftw. (b.) =
opdwingen, -dringen. aurnotieren, fcbw. (b.) =
noteeren, op-, aanteekenen.
aurettrobierett, fcbw. (ti.) = opdringen, opdwingen. attropfern, ftw. (b.) = opofferen.
fturobterung, w —, —en -- opoffering
aurttailett, fcbw. (1.) = oppakken, -laden; opeenpakken ; opkrassen, zijn biezen pakken.
aurnalmen tilt, fcbtr. (h.) = zich op-, (omhoog)palmen. aurt)itKteln, fd)w. (b.) = met pap
grootbrengen; opkweeken. attf iVapben, Pm.
(b.) = op(karton) plakken; oppeuzelen. auf'.
Oaffett, fcbw. (I).) = (hoed e. d.) oppassen; pas
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maken; (auf eine Cade) oppassen, -letten;
einem a. = op iem. letten, loeren, iem. bespieden, beloeren. fturOaller, tn. —5, — = oppasser; spion. aurbeit14en, fcbtr. (1).) = opzweepen (eig. en fig.). auflientern, fcbw. (b.) =
('t maker) oppenteren. aurbflanien, ftw. (b.) =
(op)planten, plaatsen, opstellen. aurOftiigen,
fdp. (b.) = open-, los-, omploegen. attrOfro0.
feu, fcbw. (b.) = er openten; (tim.) lasschen.
attrOttbett, fcbw. (1.) = oppekken, met pik
(pek) vastmaken. aurbiden, ftw. (b.) = open-,
oppikken; opplakken, -kleven. attrOatten =
aufbilgeln. aurplatien, ftw. (f.) = openspringen, barsten. aurbinutp(1)en, fcbw. (f.) =
neerploffen (op). aurbinftern, fcbw. (b.) = (bie
Vebern, lid)) opblazen. aurpocbett, fcbw. (b.) =
op-, wakker kloppen. aurOolierett, fcbtr. (b.) =
(op)polijsten. aunnftgett, fcbw. (b.) einem etw.
= op-, indrukken (als een stempel). aurtnallen,
fd)w. (1.) = openspringen; (terug)stuiten, aanbotsen. aurOrobierett, fcbtr. ay ) = (hoed e. d.)
oppassen. aurtrrotien, fcbw. (I) ) = opleggen:
aan den voorwagen verbinden.
aurOuffen, fdp. (h.) = oppoffen; a., (1.) = met
een doffen slag opvliegen. aurttulbern, fcbw.
(1).) = opmonteren, -leukeren. eturbuff, m. =
opschik, tooi(sel), versiersel. attnnt4en, fcbtr.
(b.) = oppoetsen, schoonmaken; tooien, opschikken.
auranatmen, ftw. (1. u. b.) = opwalmen; (op)rooken. auraitellen, ft. (f.) = opwellen, -borrelen; (op)zwellen, dijen; a., fcbw. (1.) = doen
zwellen, laken dijen (erwten en boonen in water
bijo.).
aurraffen, fcbw. (b.) = (snel) oprapen, -grabbelen ; lie§ a. = snel opstaan; opstaan (van een
ziekte); zich vermannen, zich (zedelijk) inspannen; zich opwerken. aurragen, fcbw. (b.) =
op- omhoogsteken, (ver)rijzen: (fiber bent Zorf
ragt ber Zurm auf). aurrantnte(Ott,fcbw .(b.) —
openrammeien. aurranten RC fcbw. (b.) =
omhoog-, opranken. aurra00eltt fhb = fid)
aufraff en. aurrallein, fcbw. (1.) = oprammelen, wakker ratelen; a., (f.) = rammelend opengaan.
aurvatteben, ftw. (b.) = op-, (ver)rooken; (1.) in
rook (en vlammen) opgaan. aurrauben, fcbw.
(b.) = (laken) kaarden; (m,olensteen) afruwen.
aurratutten, ftro. (ti.) = opruimen, -redderen;
wegruimen; in einem Simmer a. = een kamer
doen; mit etw. a = lets opruimen, uitverkoopen ; (tatter ben Q3eambten) een opruiming
houden; (in ben /3oredten, im beer) opruiming
houden. Iturriettutung, tv. —, —en = opruiming.
aurretben, fcbw. (h.) = opharken. aurrecbttett,
fcbw. (b.) = oprekenen, -tellen; ('t een tegen 't
ander) verrekenen; (einem etw.) in rekening
brengen. Iturrecbtrung, w. = oprekening
enz., vgl. aufretnen; (r.) schuldvergelijking,
kompensatie. (curve* = recht(op), overeind;
[u. nod) oft.: oprecht]; a. (er)baltett = staande houden, handhaven, volhouden; fhb a. (er).
batten = blijven staan, zich handhaven. We.
reibterbaltung, tr. = handhaving. aurveden,
id)w. (b.) = opsteken; nit-, oprekken. aurreben, fcbw. (b.) = ophitsen, -stoken; (einem
etw.) aan-, opprateni, wijsmaken. tutrvegett,
fcbw. (b.) = in beweging, in rep en roer brengen,
beroeren; opwinden, aanzetten; (bogie', haat,
lust) opwekken, gaande maken; Ili° iiber (9111.)
a. = zich over jets opwinden, geschokt gevoelen.
anrregettb = opwindend. tturregung, tr. =
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beroering, drukte; opwinding; spanning; aanhitsing; in 91. bringen = auf reg en.
(op-, schoon)wrijven,
auf'reiben, (ft. (b.)
boenen; open-, stukwrijven; vernietigen; afmatten, uitputten, sloopen, to gronde richten;
(tech.) opruimen; uitschuren; (kleuren) wrijven.
aufreiben, fcfm. (1.) = op rijen, in gelederen
plaatsen; aanrijgen. aufreifien, ft. (b.) = open-,
los-, stukscheuren, -rukken; sehetsen, in teekening brengen; (de oogen) wijd openen; bas
3flafter a. = de straat opbreken; a., (f.) —
(los)scheuren, -barsten. aufreiten, ft. (b.) =
open-, wondrijden; a., (1.) = oprijden (in linie
bijv.). anfrei&en, fcbw. (1.) = opwekken, aanzetten, prikkelen. Iturveiger, m. = ophitser.
openrennen, -loopen; a.,
aufrennen, unr. (b.)
(f.) = stranden, aan den grond loopen.
aufriebten, fcbto. (b.) = op-, omhoogrichten, opzetten, -heffen, -beuren (iets en iem.); oprichten,
bouwen; monteeren; fidj a. = zich oprichten;
zich troosten, moed vatten. aufriditig = oprecht, eerlijk, openhartig ;ronduit ;echt,oprecht.
Ilufrid)tigfeit, — = oprechtheid. Wurrid).
tuna, = oprichting; opbeuring. aufrieaeln,
film. (1.) = ontgrendelen, van den grendel doen.
aufrinaeln, fcbtn. (b.) = opkrullen ; 114 a. =
opkr., op-, omhoogkringelen. aufringen fid), ft.
(b.) = zich omhoog worstelen, zich opwerken.
Iluftit, m. = ontwerp, schets, teekening; vertikale projektie, frontaanzicht. aufridien, Ito.
(b.) = openschrammen, -krabben.
oprollen; of-, ontrollen;
attfrollen, fcbtr. (b.)
ter sprake brengen; a., (f.) = voort-, omhoogop-, opnieuw
rollen. aufrOften, fcbw. (b.)
roosteren.
aufrilifen, fcbtn. (b.) = optrekken; openrukken;
[voorhouden, verwijten]; a., (1.) = opschuiven;
promotie maken. ?Infra, m. = oproep(ing),
opontbod; (Slam.) herroeping. anfrufen, ft.
(b.) = oproepen; inroepen; (Ram.) herroepen.
?Infra); m. —e(s), —e = oproer, -stand, beroerten. aufrfibren, fd)to. (b.) = (om)roeren;
(een twist e. d. weer) ophalen, oprakelen; (een
yolk) in beroering brengen. Iturrilbrer, m. —s,
— = oproerling, -standeling, muiter, rebel.
aufrilOrer114, [attfriibrig, aufriibriftt] = oproerig, rebellisch, muitziek. finfrubritifter,
m. oproermaker. aufriitten, fcbm. (1.) —
[in orde brengen,inrichten] ;(een steiger)opslaan.
(b.) = (uit den slaap e. d.) op-,
aufrilttefn,
wakker schudden.
auf8 = auf bas.
auffaden, fd)ro. (1).) = opladen, (op)pakken;
fid) etw. a. = iets opdoen. auffagen, fcbtn. (1).)—
(een les, huur, dienst enz.) opzeggen. auffiigen,
fcbtu. (b.) = openzagen. auffanuneln, fd)w.
(I).) = opzamelen, -garen, -rapes. aufftiffig
(einem ob. gegen einen) = vijandig gezind,
nijdig; weerbarstig, -spannig, oproerig. auf's
fatal*, RIM). (b.) = (op)zadelen; opladen,
-leggen (ook fig.). Ituffaib m. = opzet (op
gebouw, deur enz. ook aan geschut); kap (van een
kast); [kapsel, hoofdtool]; tafelstuk, milieu;
opstel, artikel (in krant of tijdschrift). auff'd4ia
zie auf Rif fig. IluffaAftbenta, 1. = onderwerp
. van een opstel.
auffaugen, ft. (1.) = op-, in-, openzuigen,
absorbeeren. aufftiugen, fcbtn. (b.) zoogen,
grootbrengen.
auffOaditeln, fcbtn. (b.) = opstapelen, -garen.
auff4affen, !dm. (1).) = schaffen, op tafel
brengen, opdisschen. auffitaitiett, jcbtr. (I) .) =
=
ophoogen, -stapelen. auffiVirfen, id)w.
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opscherpen, -vijlen (een zaag). auff4arren,
fcbtn. (b.) = opkrabben, -graven; openkrabben.
auff4auen, fcbto. (b.) = opkijken, -zien; -passen.
auffrbaufeln, fdp). (b.) = op(een)scheppen;
auffdylutnen, fd)to. (b.) = (op)schuimen, op.
bruisen (ook fig.).
auffitellen, fcbtv. (b.) opbellen, -schellen.
auffe6enten, fd)to. (b.) = (den bal) opgooien,
servers. auffeheven, fdpv. (b.) = (bij 't weven)
scheren, opspannen.
auffebeni0en, fcbtv. (b.) = opjagen, (doen) opschrikken. auffebenern, fcbw. (b.) = (bas
Oefcbirr: de vaten) wasschen, doen, (eine etube)
doen, schoonmaken; (bie taut) openwrijven,
schaven.
auff4I4ten, fdpv. (b.) = (in lagen) opstapelen,
-hoopen. auffitieben, fcbw. (b.) = op-, open-,
omhoog schuiven of duwen; op-, verschuiven,
uitstellen, opscliorten; auf g ef djoben ift nicbt
aufgeboben= uitstel is geen afstel. fturfttieb•
Zing, m. —a, —e = beleg-, dekstuk. We.
feOiebnna, —, —en = ver-, opschuiving,
uitstel enz., vgl. auf f cbieb en. auffebieBen, ft.
(b.) = openschieten; (een kabel, wild) opschieten; a., (f.) = opschieten, -vliegen; opschieten,
-groeien; in Garnett a. = in 't zaad schieten.
tluffc§Ing, m. = opslag, ('t) neerslaan op, ('t)
opslaan (v. d. hand bij 't spelen e. d.), op-, omslag,
rand (van een kle,edingstuk bijy.), omgeslagen
rand (van een hoed); opslag, verhooging (v. d.
prijs); overwicht, toemaat; opslag (Jong hold);
omslag, pap (op een ontsteking); aanslag (v.
projektiel); (Oft.) (stedelijke) akcijns.
auffc4lagen, ft. (1.) = (boek, oogen, broekspijpen,
steiger, ledikant, kraam enz.) open-, opslaan;
(een woord) naslaan, zoeken; (een kaart) keeren;
ein (berdcbter, eine £ad)e a. = in lachen nitbarsten; mit ber Watt% mit bem bammer a. =
de vuist, den hamer (flink) doen neerkomen;
[l euer a. = vuur slaan; ben Weinb a. = den
vijand overvallen]; a., (1.) = hard neerkomen,
-slaan ; terugslaan, afstuiten (van batten); opslaan (van prijzen). Iluffehlagetifcb, m. = kiaptafel. Iluffeblaagiinber, m. = schokbuis (can
projektiel). eluffdile0Obellina, m. = sleephelling. auffigiden, ft. (b.) = openen, ontsluiten ; duidelijk maken, verklaren; (de gelederen) sluiten; (f ein ter's) uitstorten. ?tuffcbliefier,
m. = portier, sleutelbewaarder. auffeblineen,
ft. (b.) = verslinden, opslokken; losmaken, uit
den knoop halen; fie4 a. = zich opslingeren,
omhoogranken. auffK)litien, fcbtv. (b.) = splij
ten, openrijten, -snijden. auffeblucbien,
(b.) = luid snikken, 't uitsnikken. auffigiirfen,
fcfm. (b.) = opslorpen, -likken. ftuffigal, m. =
iibez (21f1.) = opheldering, uitsluitsel, inlichting, verklaring (omtrent); (gwst.) ('t) openen.
auff4ntaueOen, fcbtv. (1.) =oprooken, -smooken.
auffi4ntaufen, fd)w. (1.) = opsmullen, -eten.
auf'14uteifiett, ft. (h.) = opsmijten, -gooien;
opensmijten; einen a. = 't winnen van (iem.)
(bij 't dobbelen). auffiOntelgen, fcbw. (b.) =
(open-, los)smelten; vastgieten op; a., ft. (1.) =
losgaan, -smelten. auffdnnieben, fcfm. (b.) —
op-, versmeden. auffebinieren, fd)tv. (1.) —
(op-, ver)smeren, er op smeren.
aufftbnallen, fcbtv. (b.) = (los-, ont-, op)gespen;
opleggen; (einem etw.) wijsmaken. auffiOna0.
pen, WI). (1.) = (op)happen, -snappers, pakken:
opvangen; a., (f.) los-, openspringen. mfr.
Idineiben, ft. (b.) = (open-, los-, in-, aan-,
voor)snijden; opsnijden, pochen, drukte maken.
fInfliOneiberer, w. = opsnij(d)erij, pocherij.
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auffdoteiberild) = opsnij(d)erig, grootsprekerig. pochhanzig. auffdittelten, Ito% (b.) =
opwerpen, op-, omhoog schieten; a., (1.) = opspringen, op-, omhoogschieten; openspringen.
tturftbnitt, m. insnijding, keep, kerf; ('t)
aansnijden ; gesneden vleesch; falter = koud
gesneden vleesch, (seherts.) opsnijderij, leugen
aurfcloti#ett, fcbtu. (b.) = (in-, beeld)snijden.
auffdottiffetn, fd)tu. (b.) = opsnuffelen.
ft4ttiirett,fd)tx). (b.) = opbinden, -rijgen; -hangen;
los-, openrijgen. aufftbiturrett, fcbu). (f.) =
aufftwirrett.
eturfd)Ofilina, m. = loot, stek, spruit; opgeschoten jongen.
auffiOrantuten, fd)u). (b.) = (open)schrammen.
auffttranben, fcbtu. (b.) = aan-, vastschroeven,
opschroeven (ook fig.); losschroeven. auffdirets
Lett, fcbtn. (b.) = (Moen) opschrikken, doen ontstellen; a., ft. (f.) = opschrikken, van schrik
opspringen. tturftOrei, = plotselinge, luide
kreet, gil. aufftOvelbett, ft. (Ij ) = opschrijven,
aanteekenen, noteeren; (krijt, inkt e. d.) verschrijveri auffttretett, ft. (b.) = luid schreeuwen, gillen, 't uitschreeuwen; wakkerschreeuwen. (10'44411m, fcbro. (b.) = 't uitgillen.
eturfcbrift, w. = [opschrift], adres, etiket.
auffr4rotett, Ito,. (b.) = ophalen, naar boven
rollen (uit den kelder); verwijden (met den slagbeitel of met de wig). 11010-voter, m.
slagbeitel.
uitstel,
verwijl,
vertraging;
91.
fturft§ttb, m.
brittgt Oefabr vertraging is gevaarlijk, er is
periculum in inora. aurittiirett = anfcbiir en.
aufft§iirfen, fcbtv. (b.) = schrammen; opdelven;
(een dier) openen. aufft4firien, fd)133. (1.) =
(kleeren) opschorten, -nemen; 114 a. zijn
kleeren enz. opnemen enz. fturfthitrier, m. —
rokophouder. aufKiiffetn, fcbtm. (Ij.) = opdoen,
-disschen (ook fig.). aufift4iittettt, fcbto. (b.) =
op-, omschudden, omroeren; op-, wakkerschudden; (bas l3ett) opschudden. auff0iitten,
fd)tv. (1.)
opschudden, -storten, -gieten; (in
voorraad) opstapelen, -leggen; (aarde enz.) opwerpen, -hoogen. fcbw. (b.) = de
schuiven (in de sluisdeur) openen of sluiten,
('t water) opstuwen.
aufft§tviittiett, fcbtu. (b.) ein $ferb, einen Wild) =
den staart opbinden; (beurst.) cor'neren. We.
fdputittbuttg: —, —en = prijsopdrijving,
corner. aufiftbtuartnett, Pm (1.) = opzwermen,
in een zwerm opvliegen. aufftttbalgn, fobtu.
(1.) = op-, aanpraten. auffifttueiten, fcbtn.
(1.) = aaneensmeden, -wellen. auffdituettett,
fcbtu. (b.) = doen zwellen, opzetten, doen
wassen; a., ft. (f.) = zwellen, uitzetten, rijzen,
wassen. auffe§tvemtnett, fd)tv. (I).) = aanspoelen
(auf : op), aanslibben; doen opzwellen; vgl.
aufgefcbtv entntt. aufft0tuingen fid), ft. (b.) —
zich verheffen, opvliegen, een vlucht nemen,
zich opwerken. auffebtoirven, fcbtv. (f.) = gonzend opvliegen. Wurldnoung, m. = (hooge)
vlucht, verheffing, opkomst, bloei; opzwaai.
auffegetn, fd)u). (1). u. f.) = (de rivier) opzeilen;
aan den grond varen.
I. nut' leOett, ft. (l.) = opzien, -kijken; a..be
Oeamte = toeziende ambtenaren. II. VIttrfe.
ben, 1. = opzien, sensatie, verwondering; 91.
macbett, erregen = o.baren; auffelytterregenb
= opzienbarend.
fturfefor, m. = opziener, opzichter.
auffeitt, unr. (1.) = opzijn.
auffenben, fd)tr). u. unr. (b.) = opzenden.
eten op taf el , op 't vuur,
auffelpitt, fcbtv. (b.) =
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een hoed, horens , een lap, kegels , 't zeil, een gezieht ,
een verdieping, een dam) opzetten; [(iem.)
kappen]; (ben Miter) opz. (op de kraanbalken);
(vlas, koren) stuiken; (een kontrakt, verhandeling)
opstellen, -maken; nieuw gewei opz.; schaften,
rusten; [op 't spel zetten, inzetten (ook fig.)];
feinen Stopf, fein Sli5pfcben a. = een hoofd opzetten, zijn hoofd toonen; 2icbter a. = 't licht
en donker verdeelen; fhb a. = zich oprichten,
overeind gaan zitten; op ('t paard gaan) zitten;
(f id) gegen (weber) einen ob. etw.) verzetten.
Iturfetier, m. —a, — = opzetter; (op een peal)
opzetstuk.
auffettfien, fd)w. (b.) = (luid) zuchten, steunen,
een verzuchting slaken.
eittrlicbt, u). = op-, toezicht, inspektie; bie
fiber einen ob. elm. fftbren = toezicht op iem. of
iets houden. ?turfit§tfiitgettbe(r) = toezicht
hebbende, inspekteur, opzichter. auffitttio# =
zonder toe- of opzicht. eturfieOtaantt, = contrOlebureau, bureau van toezicht. ?turfitOt#=
bet)Orbe, tu. = inspektie, kontrOle. fturftiOtd.
bienft, = inspektie(dienst). ?thrlidit6begivf,
m. = distrikt, inspektie. anfltd)tOtab, zie
aufficbtlos. tturficbtOvat, m. = raad van
toezicht, raad van kommissarissen; kommissaris (uit dien read). eturfiditOratOtnit iglieb, 1. =
kommissaris, lid van den raad van toezicht.
auf'fieben, ft. (b.) = opkoken; (rilver) witkoken.
auffiegetn, fdp). (b.) = oplakken. auffingett,
ft. (b.) = op-, voorzingen. Iturfilb m.: Sum ¶!t.
bereft = gereed om op te zitten (te paard nl.).
auffitien, ft. (b. u. 1.) = opzitten, niet naar bed
gaan; overeind zitten ; op-, vast-, aan den grond
zitten; te paard stijgen, opz.; (einem) lastig
vallen, hinderen, misleiden; (mit einem) bedrogen uitkomen, gefopt zijn, zitten; flit a. =
(zich) doorzitten; vgl. auf gef ellen. ?tut'.
fitier, In. —5, — tegenvaller, teleurstelling;
= kipperek,
beetnemerij. fturfitgtange,
(vogel)stokje.
aurforven, fd)w. (I).) = opsjorren.
auffbatten, fcbna. U. It. (b. u. 1.) = (open)splijten, klooven. auffbannen, fd)w. (b.) —
(op-, open)spannen, (paraplu) opsteken; ge.
Iinbere Saiten a., zie auf3ieben; (alle eegel)
bijzetten. auffParen, fd)o). (b.) = opsparen,
wegleggen, bewaren; uitstellen. auffbeiMern,
fcbto. (b.) = op den voorraadzolder brengen,
zolderen, opschuren; opstapelen, -leggen, verzamelen. auffbeifen, Ito). (1.) = opeten, verteren. aurfberrett, fd)ro. (f).) opensperren,
(wijd) -zetten, -spalken; Maul unb %ale (unb
.Obren), Tale nub Munb, liugen unb Maui a. =
verbluft staan, met den mond vol tanden staan
(te kijken). anfibielen, fcbm. (1).) = op-, voorspelen; Sum Zan3 a. = spelen, muziek maken
(om bij te dansen); einem a. = (ook) iem. wel
krijgen; fhb a. als = zich voordoen (pareeren)
ais, zich een air geven van. auffbietett, fcbm.
(b.) = op de spies, op de lans nemen; (vleesch)
aan 't spit steken; (straf) spietsen. auffpinbetn,
fd)u). (b.) = ophaspelen. alifibittnen, ft. (1.) =
op-, verspinnen.
anfifbreiben, fd)ro. (b.) uitspreiden, wijd openzetten; (een geslacht dier) spalken; fie° a. = zich
opblazen, een hooge borst opzetten; auf ge.
fpretat = opgeblazen. auffbrenaen, f try.
(b.) = doen springen, laten barsten; openstooten; opsprenkelen. auffbriefiett, fcbto. (f.) —
ontspruiten, op-, uitkomen. auffprinaen, ft.
(f.) = op-, omhoogspringen, (open)springen,
barsten, splijten. aurfbritgn, fcbto. (b.) = doen
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opspatten, opspuiten; a., (1.) = (op)spatten.
aur10-toilen = auffprief3en. aurfOrubetn,
fdp.(1.)= opborrelen; (fig.) opvliegen, -stuiven.
aurfOrittiett, fdp. (b.) = opspatten. Ituri
1.0rung, m. -- ('t) opspringen, sprong.
aurfOuten, fcbto. (b.) = opwinden (op de spoel).
aurf0iinben, fcbtv. (b.) = ontsponnen. auf'.
10iiren, fcbw. (I).) = opsporen, -zoeken.
aurftatteln, fd)m. (b.) = op-, aanzetten, prikkelen. auritaut0fen, fcbm. (b.)=er op stampen;
openstampen; stampvoeten, trappelen. ?fur.
ftaub, m = opstand, -roer. aurftiinbiltb —
oproerig, -standig. ?turftiinbiftte(r) = oproerling, -standeling. attritoeln, fd)to. (b.) =
opstapelen, -hoopen. auritarren, fcbtro. (b.) =
omhoog staren; onbeweeglijk omhoogstaan.
aurftauen, fcbm. (1).) = opstuwen.
aurfteMett, ft. (b.) = opensteken, -prikken,
openen; op-, vaststeken ; [(einem etw.) voorhouden, verwijten]. aurfteden, fcbw. (b.) =
opspelden, -nemen, -steken ; vaststeken,
-spelden op; (de vlag) uitsteken, hijschen,
planten; (een kaars) op den kandelaar zetten;
einem eitt 2icbt a. = tem. een licht doen opgaan,
inlichten; (touwen) vieren; (voeder) in de ruif
doen; (veel, weinig) opsteken, verdienen; (jets)
laten varen, opgeven. Iturftednabel, w. = opspelder, rokspeld. aurftei)(e)n, unr. (f.) =
opstaan; verrijzen, opkomen; (vast)staan;
openstaan; (miber einen) opst., in opstand
komen; auf etw. a. = op iets staan ; er ift mit
bem littfen dub (rein) Buerft aufgeftanben =
hij is met 't verkeerde been nit bed gestapt,
slecht gemutst. aurfteifen, fcbm. (b.) = (op)stijven ; 144 a. = een stijve, vormelijke houding
aannemen. aurfteigen, ft. (1.) — (op)stijgen,
klimmen, oprijzen; opkomen, tot hloei komen;
ein Oebanfe fteigt (in) mir auf = komt bij mij
op. aurfteigettb = (op)stijgend, klimmend,
opwaartsch. Iturfteigung, m. = (op)stijging;
gerabe 94. = rechte klimming (van een ster).
aurftetten, fcbw. (b.) = opstellen, -zetten,
-richten, plaatsen; uitstallen ; stellen; (machine)
monteeren; (schaakstukken) opz.; ((Etat, OiJana,
$erseicbnis) opmaken; (een meening) vooropstellen ; (getuigen, bewijzen) bijbrengen; (einen)
kandidaat stellen; (netten) uitzetten, spanners;
(vallen) opzetten; (ook) uithalen, uitvoeren;
lilt a. = zich opstellen, plaatsen, scharen.
Iturftettung, W. = ('t) opstellen enz., opstelling, plaatsing enz., vgl. auf 1 t ellen; (ook)
begrooting, overzicht, lijst, staat, tabel. auf'.
ftentutett, fcbm. (b.):ben Ihm, ben eilbogen a.
= op den arm enz. steunen; (met beitet) open•
steken; fit4 a. = zich (op den elleboog) oprichten.
aurftieben, fcbw. (f.) = opstuiven, -vliegen.
Iturftieg, m. = ('t) opstijgen, stijging (vooral
fig.), ('t) hoogeropkomen; helling. aurftiften,
fcbm. (b.) = aan-, ophitsen, aanzetten.
aurftebent, Pm. (b.) = opjagen (wild); opsnuffelen, -schommelen. aurftottern, icbtp.
(b.) = oppoken, -ptuteren; openpeuteren; prikkelen. aurftatutett, fcbm. (b.) = luid steunen,
zuchten. aurft501eln, lc/pp . (b.) = ontkurken.
attritarett, fcbw. (b.) — (wild) opjagen ; (iem.) sto•
ren, verontrusten ; ook=aufftocb ern. Wurftofi,
m. = opwaartsche stoot, schok; lokvogel.
aurftoten, ft. (b.) = openstooten; (den bodem)
instooten, slaan; opstooten, omhoogduwen;
(wild) opjagen; oprispen, -breken; (fig.) (bas
wirb ibm (fatter) opbreken; (van roofvogels)
neerschieten (op de prooi); a., (f.) = stooten (op
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of tegen); overko'men, gebeuren; gisten ; aan
den grond stooten. aufltatig = flauw, verschaald; oprispend; (gwst.) onlekker.
aurftrebett, fd)m. (b.) = omhoog streven, naar
hooger trachten. 2turitreic0, m. = openbare
verkooping; im 91. = bij opbod. aufltteltbett,
id)11). (b.) = opstrijken, -smeren; (mouw) opstroopen. aurftreifen, fcbw. (b.) = opstroopen,
-slaan; schrammen, openhalen; a., (f.) = rakelings langs gaan. aurftreuen, fcbtv. (b.) — er op
strooien. 110'ft-rick tn. = ophaal, -streek;
ook = 9.tufftreicb. aurftriegetn, fcl)m. (b.) =
opkammen ; iitt a, = zich opdirken.
aurftilt0en, ftw. (b.) = (op)stulpen, opstaan,
(een hoed) opzetten, op 't hoofd drukken; auf.
geftftlpte Rafe = wipneus. aurftu4ett, !dr%
(b.) = verwonderd opkijken; opmaken, in orde
maken; (snor) opstrijken, aurftiitmt, fdp.
(b.) = steunen op, ondersteunen, stutten; lift
a. = leunen, steunen (op); zich (eenigszins)
opr ichten.
aurftuten, fdp. (b.) = opzoeken, zoeken naar;
naslaan. aufltunnten 14, fcbtv. (b.) = aangroeien, een groot bedrag worden; (1.) opgonzen.
aurtafetn, fcbix). (f).) = au f Hid) en. aurtatettt,
fdp. (b.) = optuigen, takelen. fturtatt, m. =
(muz.) opslag, -maat; (metriek) voorslag; (fig.)
inleiding, voorspel. aurtanien, fcbm. (b.) = op
kommando dansen, gehoorzamen; stuk-, doordansen. auf'taudjen, fcbm. (b.) = boven water
komen, opkomen, -duiken, -dagen (meest fig.);
(non (aebanfett u. a.) opkomen, (op)rijzen
aurtauen, fcbw. (f. u. b.) '.--- ontdooien (ook fig.).
aurteilen, fcbw. (b.) = verdeelen.
aurtiefen, fcbm. (b.) = uitzinken (bij drijfwerk).
aurtillben, fcbro. (b.) = opdisschen (ook fig.),
voorzetten; (einem) onthalen, trakteeren (ook
fig.).
Iturtrag, m. —(e)s, ..trage = opdracht, last,
order, lastgeving, bestelling, boodschap; laag
(van verf); im ill. be% Tlinifters = op last van . . ;
einem einen /1. geben, erteilen = iem. een opdracht enz. geven, een bestelling doen. auf'tra.
gen, ft. (b.)= opdragen, (spijzen) opdoen; schetsen, teekenen ;(kleuren,blanketsel) opleggen, aanbrengen; bid a. = (fig.) overdrijven, to dik
maken, 't er dik opleggen; (kleeren e.d.) op-,
afdragen, verslijten; (iem. jets) (opdragen, in
last geven. Vturtvaggeber, m. = last-, ordergever. IturtragObeftiitigung, w. = orderbevestiging. Iturtvagtoatie, to. = (typ.) inktrol.
aurtraufetn, fcbro. (b. u. f.) = opdruppelen;
neerdruppelen. aurtreffen, ft. (b.)auf (9Iff.)
= tegen, op jets stooten. auf'treiben, ft.
(b.) = omhoog drijven, opdrijven, -jagen;
met geweld openen, openslaan; doen zwellendoen wassen; opblazen ; opdoen, -snorren,
machtig worden; (de hoepels om een vat) aan,
drijven; a., (f.) = op iets drijven, aan den grond
raken. aurtrennett, fd)ro. ( b.) = lostornen,
-maken. aurtveten, ft. (b.) = opentrappen,
-schoppen; a., (f.) = loopen, stappen (Idle,
plump: zachtjes, lomp); optreden, -komen, zich
vertoonen, zich voordoen. fturtrieb, m. = ('t)
(op)drijven; stijgkracht; opwaartsche druk;
aanvoer (op de veemarkt). aurtrinten, ft. (b.) =
opdrinken. Iturttitt, m. — ('t) optreden; (aan-,
op)trede, stoep, bordes, wagentrede, (op)stap,
(fiets) step; schouwspel, tooneel, scene; standje.
tattrttottnen, fcbm. (b. u. f.) = op-, verdrogen
verdorren. aurttbeetts = auftraufeln. our•
trunt0fen, fcbro. (b.) = troef spelen; (jig. ook)
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uitspelen; einem (gegen einen) a. = iem. geducht
de waarheid zeggen, troeven.
aurtur4est, fcbw. (b.) = (zeilen) opdoeken,
• -rollen. aurtun, unr. 0).) = opdoen, -zetten;
opendoen, openen; (einen 8erein) oprichten,
stichten; (Suppe) opscheppen; lici) a. = opengaan ; zich op-, zich voordoen, zich vertoonen;
opgericht, gesticht worden; (ber bimmel) tut
auf = klaart op. aurtiirtnen, fcbw. (b.) =
(torenhoog) opstapelen, -hoopeti; jiff) a. = (ook)
zich torenhoog verheffen.
aurtraMen, id)w. (f.) = ontwaken, wakker worden. aurtraMen, ft. (1.) = (op)groeien, wassen.
auf wiegen. aurtnallett, fcbw.
aufluagen
(f.) opkoken, -borrelen ; -bruisen; (in drift)
opvliegen, -stuiveu. Wurtualtung, w. = opkoking enz ; (ook fig.) opwelling, vlaag, aanval.
aurtntillien, icbw. (b.) = naar boven, omhoog
rollen, wentelen; einem eta). a. = iem. iets op de
schouders laden, iets wentelen op iem. ?fur.
Want), m. —(e)s = aanwending, ten-kostelegging; uitgaven, vertering, kosten, verbruik;
weelde; vertoon (van geleerdheid, kennis e. d.);
grof3ett 91. mad)en = op grooten voet levee, veel
uitgeven. Wurtnanbbentlebtibigung, w. = vergoeding voor onkosten. tturwanb(d)geleti,
= wet op de weelde, weeldewet. eturtnattb.
ftener, w. = verbruiksbelasting. attrWiirmen,
Ittr. (b.) = opwarmen (ook fig.); auf g ew iirmt
(fig.) = afgezaagd, oud. ifittrWartefrau, zie
tufwtirterin. lturwartegetb, 1., .tots, m. —
loon (van werkster, huisknecht enz.). fittrWarte•
utaMen, werkmeisje (voor 't grove werk nl.).
aurwarten, rdm. (b.) = (einem) bedienen, oppassen; (bet Zifte) tafeldienen; vomit faun id)
(3bnett) a.? waarmee kan ik sx dienen? wat
mag ik u aanbieden? (ber buttb fann) opzitten;
auf3utuartenl tot uw dienstl einem a. (ook) -einem feine 91ufwartung mai:ben. lturtviiv.
ter, m. = bediende, huisknecht. eturtutirterin,
u3. huishoudster, werkster. aurtriirt# =
op(waarts), naar boven, hooger op; (aucb mit
Oen.: aufw. bee Wluffes = stroomop); non 1
Mart an a. vanaf 1 Mark, van 1 Mark en
hooger. eturtutirtAbewegung, tn. = opwaartsche
beweging; (van prijzen) stijging. eturwartung,
w. = dienst, bediening; bezoek, opwachting;
huishoudster; bie 91. bei einem I)aben bij iem.
dienst hebben; etnem feine 91. macben zich bij
iem. prezenteeren, zijn opwachting bij iem.
(gaan) maken. tturtnajObalie, w. = waschbalie
(op 't schip). attflualc4en, ft. (I).) = wasschen,
omspoelen; (den vloer) opnemen, doen; (banb
u. ti.) stuk, open wasschen; es ift ein 9.tuf.
=pen = 't is ddn moeite, gaat in 66n moeite
door. iturtrafttfaii, 1., m. waschvat, vateteil. Iturtrajjer, j. = opwater (op
't ijs), opperwater.
auflueben, ft. (b.) = er opweven; (alles) opweven
(weefsel) uit elkaar halen. aurtredett, fcbtr. (b.) =
(op)wekken, wakker maken; doen verrijzen;
opvroolijken, -monteren; zie ook auf gewedt.
Iturtueder, m. = (op)wekker. auflueton, icbw.
(f.) opwaaien, -fladderen, -wapperen, openwaaien; a., (1.) = op-, aan-, openwaaien.
auflueitften, fd)w. (1.) = (los-, door)weeken;
(los)weeken. aurrinifett, febtro. (b.) =
(f.)
(I).)
ophaspelen, -winden. aurwelfen,
wijzen op, (ver)toonen, bogen op; (stukken)
overleggen. auf'tuei1en, fcbtr. (b.) = opwitten.
aurweiten, fcbw. (t.) = (eaten) opruimen. ant'.
Wenben, unr. (1.) = ge-, verbruiken; besteden,
uitgeven; (Oinfluf3) aanwenden; (Stoften)maken;
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ten koste leggen. tturtnettbung, w. = ('t) maken
(van kosten), aanwending enz., vgl. auf w enb en.
Iturtvenbungen, 431. = kosten, uitgaven. ourWerfen, ft. (b.) = open-, omhoog-, opwerpen;
(bie Wale) in den wind gooien; bas ailaul a. —
een leelijk gezicht trekken ; (eittett Hamm, eine
93atterie) opw.; viel Staub a. = veel drukte,
sensatie maken; (eine Wrage) opw., op 't tapijt
brengen; (einen 3weifel) opperen; (bie Starten)
openleggen; (bk.) aanaarden; lItt a. = zich
opw,; eine aufgeworfene Rafe = een wipneus.
aurtnerten, id)tu. (1).) = de waarde verhoogen,
valorizeeren. tturWertung, w. = waardeverbetering, -verhooging, valorizatie.
aurivit§jett, film. (b.) = oppoetsen; mooi maken;
opdisschen, ten beste geven. aufluideln, fcbto.
(b.) = opwinden, -rollen, -wikkelen; ontrollen,
of-, loswikkelen; bie bactre = papillotteeren.
etufWiegelei', tr. —,—en opruiing, beroering.
aurtriegetn, fdy tr. (b.) beroeren, opruien.
aufluiegen, ft. (1.) = opwegen tegen; rein Wort
weegt gart3e 91eben auf = weegt tegen heele
redevoeringen op; mit oIb a. = met zijn gewicht aan goud betalen. lfurtriegter, m. —s, —
opruier, agitator. aufluiegterift0 = opruiend.
aurwinben, ft. (1.) (op)winden; ophijschen;
loswinden; lift a. = (ook) (zich) opkronkelen,
zich opranken. aurtuirbetn, fd)w. (b.) = (Staub)
opwaaien, opjagen (ook fig.); (ben Scbtturrbart)
opkrullen; a., (1.) = opdwarrelen. aurwiffben,
fdyw. (b.) = op-, afvegen, afwisschen.
Tturftn40, nt. = jong hout, jong gewas. aufi.
om-, loswoelen; (fig.) in
fcbw. (b.)
beroering brengen. ?turnntrf, aanaarding,
aangebrachte aarde; puin, zand (om op to
hoogen).
aur3d4tett, fcbw. (b.) = op-, voor-, toetellen;
opsommen. aurgiumen, fd)w. (b.) = optoomen,
-tuigen; vgl. sTtf er b. attraebrett, fcbw. (b.) = op-,
verteren, verbruiken; flit a. — zich uitputten.
aurieigen, idyl). (b.) = auftueifett; (ook:
ben Winger) opsteken. aurieUttten, 1d)tr. (W.
= op-, aanteekenen; teekenen op, schetsen.
aurierren,fcbw. (b.) = openrukkep, losscheuren.
ophaalbrug aurgetott,
fturitebbriide,
ft. = op-, omhoogtrekken, ophalen (3. 93.
ben Zorbang, bie 3ugbrilde, bie Lippe); (bie
lIagge, bie Segel) hijschen; (bie 11br, ben 91nfer)
opwinden; (ben babrt) spanner; (bie Scbleufe)
openzetten ; (eine Stleife) opentrekken, loshalen ; (93attber bandjes) uithalen,; (eine
.2anbfarte, Saiten) (op)spannen; geltnbere
Saiten a. = water in zijn wijn doen, een toontje
lager zingen; (einen) grootbrengen, opkweeken
-voeden; beetnemen, voor den gek houden; a.,
(f.) optrekken, in optocht gaan; eta ewitter
3ie1)t auf komt opzetten. Iturgetifettiter, 1.=
schuifraam. aufluden, fctyw. (f.) = opschokken,
zenuwachtig opspringen; a., (b.) = flikkeren.
?luring, nt. = stoat, optocht; uiterlijk voorkomen ; pak, kostuum, kleedij ; (TB eb.) ketting ;
bedrijf, akte; lift; koord, deurtouw. etur3ng0.
borritttung, tv. = hijsch-, ophaaltoestel. oaf'.
3upfen,fcbw. (b.) = lospeuteren, -trekken. aurstntingen, fcbtu. (1.), aurpoingen, it. (b.) met
geweld openen; opdrukken, -dwingen, -dringen.
flua'aPtel, m. = oogappel (ook fig.), lieveling.
1. —5, —n = oog (ook van aardappel,
plant, dobbelsteen ann.); steek, maas, lus (bij
vlecht- en breiwerk); grofie 91. .n macben
groote oogen opzetten; nerliebte 91. . n mad)en=
verliefd kijken; einem bie 111..n nid)t giinnen =
iem. 't licht in de oogen niet gunnen ; bier es
a
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Oefd)led)t ftebt nut 3wei = van dit geslacht leeft nog maar edn persoon; au& ben
¶I. .n, aus bem Sinn = uit 't oog, uit 't hart; er
ift ibm wie au& ben 91..tt gefcbnitten als uit
zijn gezicht gesneden; er ift mfr au6 ben 91..n
gammen = ik heb hem uit 't gezicht verloren;
atti ben 91. .n /alien= uit 't oog verliezen; einen
nicbt aus ben 91..11 fallen = in 't oog houden;
etw. int
bebaltett = lets in 't oog houden;
babett
iem in 't oog houden,
eitten isa
nagaan; bas fetIlt Opting° in bie 91..tt = dat
loopt (springt) in 't oog; etw. fallen =
iets bezien, beschouwen, aankijken, op 't oog
hebben; ber Oefabr hid 9/. feben = onder de
oogen zien; mit einem blauen 91. bctoonfommen
= er nog vrij goed, genadig afkomen; ;nit
bloben 91..n = met 't bloote oog; bas liegt bor
ben 91..n = dat is duidelijk, springt in 't oog;
es fcbwebt mit bor ben 91..n = voor den geest;
vgl. abfeben, "-umen, reimen e. a. Me.
gettben, 1. —s, — = oogje. tiu'eetn, Pty . (b.) =
kijken,
lonken; (ook) eaten. tiu'gen, id)w. (b.)
spieden (van een pert bijv.).
m.; •binbe,
elusgenHaehie, W.; . aber, w.;
w. oodas, -ader; -arts; -lap (blinddoek).
Ifiegenblenbe, to. -- -feber. alegenblid, m. —
oogwenk, (oogen)blik; ben 91. = au'genblidtie6
oogenblikkelijk, onmiddellijk, op 't oogenzwakte van de
blik. etuigenblabigteit, w.
= wenkbrauw.
oogen. Thegenbraue,
genbutter, w. = dracht (van de oogen). Ifiegens
bold, m. ooglid. ?fiegenbiener, nt. = oogedienaar, vleier. Thegenbienerei, —, —en —
vleierij. ?fiegenent5finbung, w. = oogontsteking. megentiittig = in 't oog loopend,
duidelijk. Vtu'genfell, 1. = oogvlies. efiegen=
fiftel, w. = traanfistel. au'gentlimmern, 1. =
flikkering voor de oogen. tfiegenflut,
zinking op de oogen, tranende oogen. Itu'gen*
geleOwulft, w. = oogzweer. au'genglab, 1. =
oogglas, lorgnet, bril, kijker. au'gentsittunbe
w. = oogheelkunde.
efiegenlItAte, w.; .ttabbe, to.; %Inciter, tn.;
.leber, 1.; aleiben, 1. = oogljholte (-kas); -klep
(-leer); -glas (monocle); -leer; -kwaal.
Itu'genthtt, 1. licht der oogen, oog. ?fief/oath,
—(e)s, —er = ooglid. Witigetuttafj, = oogemaat; nad) bem 91. = op 't oog. Itu'genutert, 1.
—(e)s = doel(wit), plan, bedoeling; fein 91. auf
(9111.) rid)ten 't oog op iets hebben, gericht
houden, naar lets streven. au'gennuatel, m. =
oogspier. elsegennerb, tn. = oogzenuw.
genputber, 1. = oogpoeder; bas ift 91. — (ook)
dat is slecht voor de oogen. Megenreii, tr. —
oogprikkeling.?Stegenting,m. = kr ing onder(om)
't oog; regenboogvlies, iris. Itu'genrate,w. =
roodheid (van 't oog). ftu'genitijein, tn. = oogeschouw, onderzoek; klaarblijkelijkheid, evidentie. megenftteintict) klaarblijkelijk, duidelijk,
kennelijk, blijkbaar. ttu'genf(beinliditeit, to.
— = klaarblijkelijkheid, evidentie. meant.
tefrinn, tn. = oog-, lichtscherm. Itu'gens
febuteiten, 1. = oogjesgeven.
Itiegenflitern, m.; .tiinfe§ung, w.; .tienten, 1. =
oognappel (pupil); -bedrog (gezichtsbedrog);
-diertje.
?ttegentrieten, 1. = leepoogigheid. etu'gentroft,
m. oogetroost (ook de plant). Itu'geniibet,
1. = oogkwaal. ?tu'gentue0, 1. = pijn in 't oog.
efiegentveibe, to. = oogetust, (een) genot voor
de oogen, heerlijk om to zien.
Itu'fienliWint#ev, w.; [-Mint, m.] ; .Wintet, m. -ooglihaar (wimper); -weak; -hoek.
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Ifiegeniatft, w. = aantal oogen, punten.
etu'aettllia0n, m.; s pline; tn. = ooglftand;
-getuige.
augi'agtall,
= Augiasstal.
1. —(e)s, —e = augiet, olijfsteen.
1. —s, — = oogje; knopje.
augment', 1. —(e)s, —e = augment, toevoegsel.
augmentation', w. —, —en
augmentatie,
vermeerdering. augmentie'ren,
(1.) =
augrnenteeren.
augO'burger = Augsburger en Augsburgsch.
augO'burgi1/§ = Augsburgsch; 91..e Slonfel.
lion = Augsburgsche konfessie.
91ugu In
Mug%
thew, nt. —s u. —n u. —'en, —a u. —'en =
augur, vogelwichelaar. augurie'ren, icfm. (b.) =
augureeren, voorzeg'gen, -spel'len, vermoeden.
I. Menu% m. = August(us) (mannenaam),
(dikwijls in de bet. van: vent, kerel, vriend enz.);
ba fettnett eie 9lugultett fcbled)t = dan ken je
hem (mij enz.) niet; ber grilne = de gevangenwagen. II. Iluguit', in. —(e)s, —e = Augustus(maand); (soms) oogst.
etugteita, w. = Augusta. auguit'aptet, m. =
zomerappel, roode guldeling. auguirbirne,
w. = vroege peer. augulte, w. — Augusta.
auguitelitt = Augustijnsch. etugurtOafer,
nt. = vroege haver. Ituguiti'ner, m. —s, — =
Augustijner. augurti'n(u6), nt. = Augustinus,
Augustijn. ftuguit'fividie, w. = morel. Ituguit's
pilaume, = groene pruim, reine-claude.
Mugu' itt/6, nt. = Agustus.
eturtiott', w. —, —en = verkooping, veiling,
auktie. auttionalov, nt. —s, ..o'ren = vendumeester, afslager. auttionie'ren, id)tu. (b.) =
bij opbod verkoopen. auttionOlonniffar(in6),
nt. = vendumeester. etuftiondlotal, 1. = verkooplokaal, verkoop-, venduhuis.
Itutteba, to. —, ..ben = aukuba.
Theta, w.
91uIen u. —s = Aula, vergader-,
feestzaal.
etureilin4), m. = Aurelius.
au-relict, w. = Aurelia, Aurelie. Aurelian',
Aurelianus.
to. = Aurelia,
Aurelie.
aureole, w—, —n = aureool, stralekrans.
tturilet, w.
—n = aurikel, bereoor.
lturipigment, 1. —(e)s = operment, orpiment,
geel zwavelarsenik, arsenikglas.
Vturo'ra, w. — = Aurora, morgenrood.
I. auk, FPretp. mit Zatio = nit; van; bij; om;
op; aan; aus Liebe, Nitteib, F8orlicbt =
uit liefde enz. ; aus alien Attiftett = uit alle
macht; aus even = van ijzer; vgl. f airung,
ban b, Tot; aus ibm wirb nicbts = van hem
komt niets terecht; baraus wirb nid)ts = daar
komt niets van; fie wollett einen Melebrten aus
ibm macbett = van hem maken; aus bem
Qateinifcben entnommen = aan 't Latijn ontleend; aus Erfabrung ondervinding; aus
Zerfebert= bij vergissing; ans biefem 05runbe =
OM die reden, op dien grond; aus btol3em
3erbacbt = op bloote verdenking. II. and,
von .taus aus = van huis uit, van oorsprong; non Orunb aus = geheel en al, van
begin af, van meet af aan; bie etunbe aus =
de les is uit; es ift aus mit ibm = I is uit (gedaan)
met hem; Zabr aus, 3abr eta = jaar in, jaar
uit; weber aus nod ein willen = Been raad
meer weten, ten einde raad zijn.
auOlcbgen, idgo. (1.) = uitzuchten. aurtif fen,
Ito). (b.) bespotten. auWantWorten, ftw.
(b.) = [overleveren, overgeven] ; ten einde ant-
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woorden. auWaliertt, Id)w. (b.) = sneeuwvrij
maken, sn. worden. anWarbeiten, Id)w. (b.) =
(tr.) uit-, be-, afwerken, samenstellen; (intr.)
uitwerken. atWarten, Id)w. (1.) = ontaarden,
verbasteren. ItuO'artuttg, tv. — ontaarding.
auWatuten, ftw. (b.) = uitademen; den laatsten adem uitblazen, sterven; WO a. = op zijn
verhaal komen, uitblazen. auCcitiehen, Id)w.
(1.) = uitsliepen.
anWbaden, ft. u. ftw. (1.) = door-, nit-, gaar
bakken. aub'baben, fclpm. (b.) klaar baden;
etw. a. (miiffett) = voor iets (moeten) boeten,
opdraaien, lets (moeten) bezuren, de dupe zijn.
anWbaggern, Ito). (b.) = uitbaggeren. auW•
btiOen, Id)w. (b.) = betten, warm-vochtige onaslagen opleggen; (eitt Scbiff) branden. aud'•
bales, ftw. (1.) = bebakenen. aulYbalbotvern,
icbtv. (b.) etw. = ((faun.) er achter komen, iets
uitvisschen. nuWbalbotverer, m. —s, — =
spion, speurhond. atWbalgen, Id)w. (b.) (af)huiden, villen; opzetten, -vullen. auO'bannen,
Icbw. (b.) = nit-, verbannen.
nua'bau, m. = voltooiing; ('t) afbouwen; kroon
op 't werk; uitbouw; uitbreiding. aublauchen,
ftw. = uitkloppen, hol (uit)drijven; f its
a. = zich ronden, een buik krijgen.
batutung, tv. —, —en = ('t) uitkloppen enz.;
buik (van zuil). auWbanen. ftw. (b.) afbouwen, voltooien; uitbreiden;(door bebouwing)
uitputten. auWbauftten = aufbauft en.
auWbebingett, ft. (b.) (ild) dm) = bedingen,
vaststellen; voorbehouden.
auWbeiten, ft. (b.) = uitbijten; (fit einen 3a1)n)
uitb.,(einett) verdringen, den voet lichten. and'.
belie**, icbtv. (b.) = uitbijten, -branden.
atiO'beriten, ft. (I.) = (in 2atett) uitbarsten.
ttuO'belferer, tn. —s, — = reparateur, ver—, —nen =
steller, lapper. ftud'bellerin,
verstelster. auWbellern, Id)w. (Ii.) = repareeren,
her-, verstellen, opknappen, in orde brengen.
etuWbefferntig, = reparatie, herstelling enz.
aueletten, Pp). (b.)= (iem.) buitenshuis laten
slapen.
anWbeugen = ausbiegen. etna'beute, W. = opbrengst, rendement, winst; exploitatie (vooral
mijnw.); (fig.) oogst, inhoud enz. a**4'benteln,
ftw. (b.) = (uit)builen; geld uitgeven; (einen)
plunderen, plukken; tit§ a. zich kcal uitgeven. aud'beutett, itto. (b.) = exploiteeren,
ontginnen; (fig.) expl., benutten, uitbuiten.
etub'beutung, w. —, —en = exploitatie, ontginning, enz., vgl. ausbeuten. Itu4'beutung6=
!often, M. = exploitatiekosten.
aub'beialjtett, ftw. (b.) = uitbetalen.
at*O'biegen, rt. (b.) = uitbuigen; (einem) uit-,
ontwijken, plaats maken voor. aub'bieten,
(b.) = te koop bieden, venters met; in 't openbaar ten verkoop aanbieden, veilen; fuitwijzen;
(einem) uitdagen]. linO'bietting, ID. —, —en =,
veiling, verkooping; aanbesteding. aud'bilben,
vormen, ontwikkelen, opleiden,
fcbm. (b.)
beschaven, volmaken; es bat rid) bie 931einung
ausgebilbet = de 'peening heeft post gevat.
ItuO'bitbung, = ontwikkeling, vorming, opleiding, beschaving. an6'bittbett, it. (b.) =
buitenopbinden; (tim.) verbinden. nub's
bitten, ft. (b.) firft etw. (von einem) = (iem.)
dringend om iets verzoeken; bas bitte mir
aus = daar verzoek ik om, dat verlang ik,
(maar ook) daar bedank ik voor; bas mOtte id)
mir ausgebeten 1)aben! ik zou 't ook denken!
ausgebeten Fein = uitverzocht, uitgevraagd
zijn.

ausbauernb.

anWbfaten, ft. (b.) (alg.) uitblazen; uittrompetten; -bazuinen; nit-, afblazen; einem bas
.2ebenslitt a. = iem. 't licht uitblazen, iem.
dooden; ausgeblafener Zampf = afgewerkte
stoom. aublIeiben, ft. (I.) = wegblijven;
es farm nid)t a. bad.. = 't kan niet missen
(uitblijven), of.. ; eM Wort ift ausgebtieben =
er is een woord weggelaten. and'blei4ett, Id)m.
(1.) = (kleuren, vlekken e. d.) uit-, wegbleeken,
doen verdwijnen; a., (f.) = verbleeken.
m. = nit-, doorkijk; uitzicht, ('t) uitzien.
aubliiden, Icbw. (b.) = uitkijken, -zien. nub'.
Id)w. u. I.) = uitbloeien. au&lituten,
Id)w. (b.) = uitbloeden; feinen 3ortt a. laffen =
zijn toorn met zijn bloed laten wegstroomen.
auwbobmen, fcbtv. (I).) = (een vat) verbodemen
uitboren, opruimen.
auWbobren, fcbm. (b.)
betonnen. anWbooten,
auWboien, ftw. (1.)
ftw. (b. u. f.) = met bootjes landen. nub'.
uitborgen, -leenen.
borgen,
(b.)
au4'braden, Ito). (b.) = (slechte wear) uitschieten. aud'braten, ft. (1. u. I.) = uitbraden; -smelten; gaar braden. auO'braufen, fcbm. (b.) -uitbruisen, -razen, -woeden; a., (f.) bedaren,
tot kalmte komen. attO'bre(Oett, ft. (b.) = slit-,
losbreken, uitrukken ; (einen Baum) uitsnoeien;
bie Bienen a. den bijekorf leegen; ( (5alle u. a.)
uitbraken; a., (I.) = uitbreken, ontsnappen;
buiten de oevers treden; uitbr., -barsten (van
oorlog, brand e. d.); (in (6eIetcbter, Zriinen,
Stmabungen, u. a.) uit-, losbarsten. nub'.
Incite**, fcbm. (b.) uitspreiden, ontvouwen;
uitbreiden, vergrooten; verspreiden, -breiden,
uitstrooien, ruchtbaar maken; hameren,
slaan. auWbrentten, (1).)==uit-, verbranden;
(Oliibitriimpfcbett) uitgloeien; (eine Ounbe,
einen Q3lenettforb) uitbr.; (3iegei) uitbakken;
a., (f.) = nit-, op-, verbranden, uitgaan. au#'•
brengen, tinr. (t.) = (eM Moot) uitbrengen, te
water laten; (handechoenen e. d.) (kunnen)
uitkrijgen, (geheimen) uitbrengen, aan den dag
brengen; jems. (5efunbbett a. = op iemands
gezondheid drinken;
bocb II. Itu6'bru4,
m.
uitbraak, ontsnapping; doorbraak; ('t)
uitbreken (van een ziekte, een oorlog e. d.);
losbarsting; wijn van de eerste pers, keur, puik.
anWbviiben, itto. (b.) broeien (met kokend
water). anWbrilten, Rim. (b.) = uitbroeden
(ook fig.), doen uitkomen; ausgebrfttet baben =
(ook) niet meer broeden.
au4'bilMjen, Id)w. (b.) = (een twat e. d.) verbussen. auWbutfitett, icbm. (b.) = uitbochten;
(v. d. kust) een bocht (bochten) maken. au4'=
bubbein, fcbtv. (b.) = (met de ringers) tilt den
grond graven.
nit-, weg-, afstrijken,
auWbilgeln, fcbm. (b.)
toonbeeld, wonder,
-persen. Tinbibunb, m.
model, puikje, type (3. ein von Oelebrfamfeit, von StOnbeit, von rein u. (5etreibe,
alter ScbeIme, von Zosbeit). anWbiinbig =
voortreffelijk, uitstekend, bizonder, zeldzaam.
att4'biirften, ftw. (b.) = uit-, afborstelen. nub'.
bil jet, fcbm. (I).) (etw.) = boeten voor; afboeten; ( fete) boeten. au4'buttern: er bat ausge.
buttert = hij heeft afgedaan.
auWbatn#fen, ftw. (1.) uitdampen, -wasemen,
-stoomen. attb'bilutofen, fcbm. (b.) = uitdooven,
-stoomen; doen verdampen; uitdampen,(Wittfe,
aiienen u. ift.) met rock uitdrijven. ffitWbauer,
tn. = volharding, taalheid, uithoudings-,
weerstandsvermogen. ankrbauerst, ftw. (b.) ----=
volharden, -houden, uithouden, tot 't einde
verdragen. attWbauernb = volhardend, met
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volharding; (van planter) overblijvend. auW•
bebnbar = (uit)rekbaar, uitzetbaar. etu0'.
bebnbarreit, w. — = uitzetbaarheid enz. aniV•
bebnen, fcbw. (b.) = uitstrekken, -rekken,
-zetten, -breiden; Ili§ a. = uitzetten, rekken;
zich uitstrekken, zich uitbreiden; ausgebetjnte
3ragis = uitgebreide praktijk. ftubibebnung,
ty . = uitzetting, -breiding, -rekking; uitgestrektheid, wijdte, grootte; 91 gewinnen =
omvang aannemen. Itub'bebnungligefilt, 1.
= (tech.) expansievat. TtunefuntngOtraft, w.;
•Dennagen, 1. = uitzettingskracht, -vermogen.
auWbenten, unr. (b.) = uitdenken, -vinden,
verzinnen; (over lets) doordenken. auWbeuten,
fcbtv. (1).) = uitleggen, verklaren, duiden. nub'.
bidjten, fcbw. (b.)=kalfaten; ook= ausb enf en;
ausgebittet baben = (ook) niet meer dichten.
au6ibielen, fd)w. (b.) = (met hout) bevloeren.
auWbienen, fcbw. (b.) = uitdienen (von Sol%
baten, Sileibern u. a.); ein ausgebienter GoIbat=
een uitgediend soldaat, veteraan. aub'boden,
film. (1.) = uit 't dok brengen. au3'borren,
fd)w. (f.) = uitdrogen, droog worden; a., (I) . ) =
auO'bürren, fcbw. (1).) = (laten of doen) uitdrogen.
anWbriingen, ftw. (1).) = uit-, verdringen. auti'•
breMeln, fcbixo. (b.) = hol draaien; sierlijk
bewerken. attO'brefien, fcbw. (1.) = hol draaien;
(bas 21cbt) uitdraaien; (einem etw.) ontwringen.
and'breltilen, ft. (b.) = uit-, afdorschen; afrossen. ?tuO'bruif, m. —(e)s, .. briicle = uitdrukking : term, bewoording, woord, expressie;
sprekende trek; nadruk, klem; Sum 91. bringen=
uitdrukken, onder woorden brengen; Sum ¶i.
gelangen, fommen = uitgedrukt worden, zich
openbaren, tot uitdr. komen; feinen 91. Inben =
uitgedrukt (onder woorden gebracht) worden,
geformuleerd worden, tot uitdr. komen. and'',
briiden, fcbtu. (b.) = uit-, naar buiten drukken;
(drukkend) uitdooven; uitpersen; uitdrukken,
uiten. aud'brilittic§ — nit-, nadrukkelijk, stellig,
pozitief. tinO'brutfOart, w. = wijze van nitdrukking. aukVbrudOteer, 'Tod = zonder nitdrukking, slap. auO'brud6bott = vol uitdrukking, krachtig, sprekend. Wurbruddlueile =
9Ius b rucf sart. etu4'bruftt, m. = uitgedorscht
koren.
aud'buften, fd)w. (1.) — geuren, uitwasemen.
auWbutben, fcbw. (b.) = uitlijden ten einde toe.
auO'bunften, • bfutften, fd)w. (b.) = uitwasemen,
-dampen, -zweeten. etub'bunitung, •blinftung,
ID. —, —en = uit-, verdamping. Iturbitn•
ftung6nteffer, m. = verdampingsmeter.
aubeinaniber = uit elkander, uitedn, van elkaar.
au6einateberbringett, unr. (1.) = van elkaar
doen, scheiden. au6einaniberfafiren, ft. (f.) =
nit-, van elkaar gaan; uiteenvliegen. au6einatt'•
berfallen, ft. (1.) = uiteen-, in elkaar vallen,
uiteenspatten. anOeinaniberge0(e)n, unr. (1.) =
van-, uit elkaar gaan, scheiden; tilt de voegen
gaan; (non 9'leinungen) verdeeld zijn, uiteenloopen. auaeinan'bertommen, ft. (1.) = (mit
einem) kwade vrienden, boos worden ; zich
brouilleeren. • anOeinan'berlegen, ftw. (b.) =
uiteenleggen; (eine Stafcbine) uit elkaar nemen;
(Stoffe aucb) uitstallen; (Zruppen) ver uit elkaar
legeren; (fig.) uiteenzetten, verklaren. audein.
an'berfeign, Rim. (b.) = uit elkaar zetten,
scheiden; uiteenzetten, verklaren; fit4 a. =
uiteen-, vaneen gaan (zitten); ficf) mit einem
(fiber %ff.) a. = met iem. lets nader bespreken;
't met iem. (over lets) een s worden, tot overeenstemming komen. Itutkinatt'berfeliung,
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w. = uiteenzetting, verklaring, bespreking;
verrekening ; scene, ruzie; (ook) boedelscheiding,
verdeeling van de erfenis; (es lam) au 91.. en =
tot woorden.
au0'eilest, fcbw. (1.) = uitijzen, uit 't Us los
waken; (fig.) er uit redden.
[au0'evtiefen, unr. (l.) = uit-, verkiezen. au6'.
Woven = uitverkoren].
I. au0'erlelen, ft. (t.) = uitzoeken, -kiezen.
II. au0'ertelen, Qthi. = uitgelezen, -gezocht,
-verkoren, voortreffelijk.
aufVerfeben, ft. (b.)= uit-, verkiezen, bestemmen.
auWertutifilett, fd)w. (b.) = uit-, verkiezen.
au0'erifi1len, fcbw. (b.) = uit-, opvertellen; td)
babe mid) auseraliblt = ik ben uitverteld.
aud'effen, ft. (b.) = uiteten; gedaan, afeten;
(fig.) opeten, bezuren.
aublarben, fcbw. (1.) = van vakken voorzien.
auWfithein, •fabnten, fd)w. (b.) = den draad
er uit halen, (weefsel) uithalen; uitrafelen; fidi
a. = uitrafelen. auWfativen, ft. (b.) = (einen
deg) bederven (met rijden), uitrijden; (Waren)
uitvoeren, naar buiten brengen; a., (f.) = uit-,
weg-, naar buiten rijden, uit-, naar buiten varen;
uitgaan, verlaten; uitsnellen, -schieten; de mijn
verlaten; (gegen einen) uitvaren, zich heftig
uitlaten. aublaOrenb = uitvarend, -gaand;
(ook) heftig. ttuWfabrt, w. = vertrek, uit'
vaart, rij-, vaartochtje; koets-, stalpoort, in-,
uitrij.
gludlatt, m. = uitval (ook bij 't schermen); ('t)
uitvallen, -slag, -komst, rezultaat; vermindering, verlies, tekort, deficit, winstderving,
non-valeur. auWfalten, ft. (f ) = (non 3libnen,
$eIagerten, ecbtenben, Mrtern) uitvallen;
(von einer sPrilfung, non ber (rnte u. ii.) uitvallen, afloopen, eindigen, uitkomen; niet
plaats hebben, niet doorgaan; bie Stunbe, bie
ecbuIe Mit beute aus = er is vandaag geen les,
geen school. anivfaitenb, gfattig = beleedigend,
grof. etublaitutufter, 1.; -strobe, m. = uitvalmonster. TtuOlallter, 1. = sluip-, uitvalspoort.
aublatten, fd)w. (b.) = nit-, ontvouwen, ontplooien. aublangen, ft. (b.) = leegvangen.
attOlafelut • ttifeln, ofafern (M), fd)w. (1.)
uit-, losrafelen, uitpluizen.
anOife4ten, ft. (b.) = uitvechten (eig. en fig.).
andlegen, ftw. (1.) = (uit)vegen, schoonmaken ; wegvegen, -keren. ftubleglel, 1. =
(uit)veegsel. aubleiten, fd)w. (b.) = (nit-,
af)vijlen, (fig.) beschaven. aublenftern, fd)w.
(1.) = (gwst.) den mantel uitvegen, -veteren.
an4lertigen, fcbw. (b.) = uitreiken; (eine Ur'
funbe, mebrere Egemplare) opmaken. flublera
tigung, w. —, —en = uitreiking, opmaking,
stuk, vgl. ausf ertig en. aubletten, fd)w. (b.) -($3olIe) ontvetten, -zweeten. aublitien, fd)w.
(b.) = (gent.) ausf enftern. aublinben, ft.
(b.), •finbig madjen, fd)w. (b.) = opsporen, ontdekken, vinden. au81114en, fcbro. (b.) = (op-,
uit-, leeg)visschen.
audltantuten, fcbw. (b.) = (eine Slanone) afblazen. auWfteildon, fcbtv. (b.) = (baute) afschaven, vleezen. etu011eilltuseffer, f. = stootmes, schaafijzer. anOltiden, fcbw. (b.) = verstellen, lappen..auWfliegen, ft. (f.) = nit-, wegvliegen; ontsnappen. auWftieten, ft. (f.) = lilt-,
weg-, afvloeien, uitloopen;uitstroomen,-stralen.
aubltilien, fd)w. (b.) = (fig.) uitvliegen. aubia
flucten, fcbw. (b.) = uitvloeken. ftutiliuMt, w.
—, ..fliid)te = uitvlucht, voorwendsel. ttlt0'•
'ring, m. = ('t) uitvliegen; uitgang, -stapje,
tochtje, exkursie. fturftilgter, m. —s, — =
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uitvlieger, tochtjesmaker, exkursionist. Ma's
ftu R, m. = ('t) uitstroomen, wegloopen; opening,
gat; monding; afvoer, uitstrooming; uitvloeisel,
gevolg; (pat.) vloeiing, vloed. etttehttriAr,
1., .rftre, w. = uitloop, monding.
attWfolgett, fcbro. (b.) = afgeven, leveren, ter
hand stellen; a. laffett=leveren, doen toekomen.
[aublerbern = berausforbern]. au6'fBr.
bern, fcbro. (b.) = uit (de mijn) halen. anWforg
fiOen, fcbtv. (b.) = uitvorschen, opsporen, te
weten komen; onderzoeken; (einen) uithooren,
-vragen.
Ittig'fratOt, to. = uitvracht. att8'fragen, fcbtv.
(b.) = uitvragen, -hooren, ondervragen; interviewen ; [einett a. = te weten komen, waar iem.
zich ophoudt]. ttstWfrager, m. = interviewer.
anWfreffen, ft. (b.) nit-, leeg(vr)eten; (fig.)
uithalen, -voeren; etw. a. miiffett lets moeten
bezuren; f idj a. = zich vet(vr)eten. auWfrierett,
Kw). (f.) = door en door bevriezen, verstijven;
es bat ausgefroren 't is uit met vriezen.
auirfugett, fd)w. (b.) = (bk.) voegen. etu4'•
fugrette, w.
voegspijker, -ijzer. littWfukr,
w. = uitvoer, export. ItttWfu4rabgabe,
=
uitvoerrecht. auWfabrbar = uitvoerbaar,
mogelijk, doenlijk. ftttO'fiibrbarreit, w.
nitvoerbaarheid enz. w. =
uitvoervergunning. attaliibrett, idw). (b.) =
uitvoeren; (eitt Stinb) laten uitgaan, laten
wandelen, meenemen; (etttett entwurf, ein
Zorbaben, eitt Ston3ert ufw.) uitvoeren, ten uitvoer brengen; (redeneerend) iiiteenzetten, betoogen ; uitwerken; (geneesk.) reinigen, afvoeren,
purgeeren; (einem etw.) afnemen, ontvreemden.
etublitOrftattbel, m. = uitvoerhandel. nub's
uitvoerig, -gewerkt, in den breede.
= uitvoerverbod.
‘11tWfOrfOerve,
fi3/410rung, w. = uitvoer(ing), verwezenlijking;
uiteenzetting, ontwikkeling, behandeling; afvoering, uitdrijving; Sur 91. geattgen, lommen=
uitgevoerd worden. fiu41110rung4gefeli, 1.
(3u) = wet ter uitvoering en nadere regeling
(van andere wetten bijy.). VtuWfOrberbet, 1. =
verbod van uitvoer. ftn&ifttOrbergiitung, W. =
uitvoervergoeding. etuWfubrtuaren, M. =
exportartikelen. etnWfuftraott, m. = uitvoerrecht, -gaand recht. attWfliften, fcbw. (b.) =
vullen, vol maken; aanaarden; (eine aanvullen ; (eine etellung wiirbig) bekleeden; (einen
Graben) dempen ; (ein WormuIar) invullen;
(akkumulator) laden; bas fillIt inn vOIlig aus =
dat neemt hem geheel in beslag. attOliittern,
ifuttern, fcbw. (b.), = voeren, bekleeden; voe(de)ren, vetmaken, -voeren.
etttO'gabe, tv. — (non Q3riefett) bestelling, afgifte;
(non Mtien, 91nIeibett) uitgifte; (an 6e1b) uitgaaf, vertering, kosten; nitgave (eines Oudrs).
?tuti'gabeftette, tv. = kantoor, loket (wear jets
te krijgen is). WuWgang, m. = uitgang, ('t)
uitgaan; kerkgang (na een bevelling); uit-, doorgang; uitgang, einde, afloop; uitgaansdag;
1131. = (ook) uitgaven (v. d. staat
e. d.). auWgang§ ((ben.) = aan 't einde.
gangObuttft, m. = uitgangspunt. ItuO'fiangb.
m. = uitgaand recht. aub'giirett, ft. u.
fcbw. (b.) = uitgisten. auit'galett, fcbw. (b.) =
uitgassen. attbigtiten, zie ausiliten. auf's
gattevn, film. (b.) = uitvisschen, -vorschen.
aub'gebett, ft. (b.) = Grief e) rondbrengen, bestellen, afgeven; (bie Starten) (af)geven; Mitten,
ilttleiben) uitgeven, (Bucher) uitg., in omloop
brengen; (bie F3arole) geven; ((be1b) uitg.,
verteren; (viel, wettig) a.
(ook) opleveren;
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(eine Zocbter) uithuwelijken; fie§ a. = alles
uitg.; (fig.) zich uitputten; (er fiiblt gcb) aus.
gegeben = uitgeput; (fid) fur etw.) uitg., laten
doorgaan; fid) ausgegebett baben =(ook)op zijn.
?InWgebot, 1. = aanbieding, (aanbod ter) openb.
verkooping, veiling; eerste bod; Sum 21.
fommen = geveild worden. ttu6'geburt, w. =
voortbrengsel, produkt; uitwas, misgeboorte,
-baksel, monster; (ber balk) uitbraaksel.
gebinge, f. voorbehoud (van den lijItocht bij
afstand van een boeregoed aan den erfgenaam),
reservaat. au4'gefeintt = abgefehnt. nub'.
neglit§en = vereffend, bijgelegd, beslecht;
(fig.) evenwichtig, harmonisch ontwikkeld.
ItuWgeglit§enbeit, tn. — = evenwichtigheid
enz., vgl. ausgeglicben.
anWge0(e)n, unr. (f.) = uit-, naar buiten gaan;
opraken; a. non = uitg., afkomstig zijn van;
(auf b) uitgaan, eindigen; (vont Vetter) uitg.;
einem gebt etw. aus = iem. verliest lets, raakt
lets kwijt; ber Item ging ibm aus = hij raakte
buiten adem; bie f)aare gebett ibr aus = haar
haar valt uit; ber Zorrai gent aus = raakt op;
mein 6eib ift mir ausgegangen = is op; ber
21rtifel ift ausgegattgen = is uitverkocht; (non
Warben) weggaan, verbleeken; (non Stleibungs.
ftiicfett) uitg.; (auf Q3eute, 91benteuer) tag.; auf
eine Zeritattbigung a. = een overeenstemming
beoogen; frei, ftraflos a. = vrij uitg., er zonder
betalen, zonder schade of straf afkomen; (gut)
fcbiecbt) afloopen; a. Wien = (ook) uitvaardigen,
proklameeren; a., (b.) uitloopen; (bie etiefel,
uitloopen,wijder loopen;(einen %num) afloopen,
afstappen en meten; vgl. 6 eb nib, leer.
geOtag, m. = uitgaansdag.
attirgeiaen, fcbtu. (b.) = uitsnijden (van Wilde
loten, vgl. (beia.).
atOrgetaffen = uitgelaten, dartel, baldadig.
auWgetaufen, zie ausiaufen. auOgeterert =
dol, verloopen (v. sehroef e. d.) atta'netetten,
fd)w. (b.) = uitlaten, uitgeleide doen. auWge.
ler* = uitgeleerd; volleerd, slim, schrander,
geslepen. aubigenta4t = uitgemaakt, vastgesteld, beslist, zeker, vast; volmaakt, -slagen,
kompleet; doortrapt; eine a.. e Stofette = open-top een kokette, een eerste k. aurgettleflett,
ft. (b.) = ten volle genieten. auWgettontitten =
uitgezonderd, met uitzondering van, behalve.
attiVgebii0t = (fig.) (v. d. keel, maag) stevig,
ijzersterk; (v. drinker) onverzadigbaar. au(i'ge.
rennet = juist, alsof 't met opzet gebeurt; kun
je begrijpenl auWgeftfutitten = uitgesneden,
gedekolleteerd. auWgefrfniebette Staufmanns•
banb = losse, echte, duidelijke koopmans-,
kantoorhand. attirgefOrtgOett = geprononceerd,
beslist. attWgertatten = verder, ten volle ontwikkelen, en = g e ft a It en. eittWgeftaltung =
Oeftaltung. au6'nefteuert,1 zie =ft eu ern.
att6'gefnebt = uitgezocht, -gelezen. aurs
getanKt: er ift role a. = als omgekeerd.
autegetuattlett, zie austvad)fen. auWae.
luet§feit = ausgetaufcbt. ItuirgeWlefette(r)
- uitgewezene. attirgeaeiOnet = uitstekend,
-muntend, voortreffelijk.
auirgiebig = voordeelig; overvloedig, ruim,
rijkelijk; a. miteinanber plaubern naar hartelust, over alles en nog wat met elkaar praten.
auWginett, ft. (b.) = uitgieten, -storten, leeggieten, leegen ; (gietend) blussehen; (eitten leeren
IRaum) volgieten; vgl. l ab. etuO'giettnta, w.
, —en = uitstorting (bes beiligen (beiges).
anWgIntten, Km. (b.) = glad maken, nit de
vouw maken. fittirgleitt, m. = vergelijk,
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schikking, vereffening; kompensatie; evenwicht (tusschen ink. en uitg. bij y.); (sport)
gelijkmaker; Sum = ter vereffening.
auWnleitbbar = vereffenbaar, bij te leggen,
anWglehben, ft. (1.) = (eitten Streit) bijleggen,uit den weg ruimen,beslechten; (Zer=
fcbiebenartiges) met elkaar in overeenstemming brengen; (eitten Scbabett) kompenseeren,
goedmaken ;(S treitenb e miteinanber) verzoenen,
(eine Recbnung) vereffenen; (ein Oruntoftilcf)
gelijk maken, nivelleeren ; (tech.) (a)justeeren,
fitten, monteeren, regelen, balanceeren; 0.0
a. = vereffend worden, tegen elkaar opwegen,
elkaar opheffen; een schikking treffen, tot een
schikking komen; vgl. ausgeglid)en. ?tub'.
nleittung, to. = nivelleering, effening, gelijkmaking; vereffening; bijlegging, beslechting;
kompensatie. etuWnieliOung4ntiinge, to. =
vereffeningspasmunt. titt6'gleitbtoage, w.
schaal, (ad)justeerbalans. auWaleiten, ft. (f.)
uitglijden, slippen, aud'glintuten, ft. it. Id)w.
(1.) = uitdooven, verglimmen. au0'glititben,
fcbw.
fcbw. (1.) = uitglijden, slippen.
(f.) = uitdooven, den
(b.) = uitgloeien;
gloed verliezen, verbranden,
auWgvaben, ft. (b.) = (uit-, ont- , op)graven, opdelven; uitsteken, graveeren. etud'grabunn, to.
—, —en = uit-, opgraving. auWeriiten, fd)w.
(l.) = van de graat ontdoen. au4'greifett, ft.
(b.) = uitgrijpen; betasten; uitslijten; tiicbtig
a. = flunk aanstappen; (eon lferben) ferm
doorloopen; vgl. toeitausgreifenb. attO'•
gviibeln, fcbw. (b.) = uitdenken, ontdekken.
anbigriinben, itw. (b.) = uitsnijden, (groefsgewijze) uithollen; [doorgronden]. flub'gviin.
bung, w. = uitholling enz., groef, spooning.
fluO'guit, m.—(e)s,—e=uitkijk(ook de persoon);
belvedere; 9i. I)alten = aubiguden, fcbto. (b.)=
op den uitkijk staan, uitkijken. %Wender, m.
= uitkijk, etuWguis, m. = ('t) uitgieten, uitstorting; gootsteen; tuit, uitloop; gietstang.
ftuainuf3fette, glaffel, m. = giet-, scheplepel.
etua'nutivimte, w. = uitloop. ltuWoutleo4t,
1., .0bn, w. = uitwateringspijp,
anirftaaven, fcbw. (1.) = ont-, verharen. att4'=
ftaben, unr. (b.) = uit-, geendigd leeghebben,
an6i1jaden, fcbw. (b.) = uithakken, -houwen;
-pikken; -graven, rooien; uitknippen, -tanden.
an4/0aten, fcbto. (b.) = uit-, loshaken. auW.
batten*, fcbto. (b.) = den halster afdoen, aftuigen. auW0allen, fcbto. (b. u. 1.) = uitklinken,
wegsterven.
I. attO'Oalten, ft. (b.) = (eine Rote, eitt T3ort)
Lang aanhouden; (eine 21eIagerung, eine l3robe,
.2eibett) uithouden, doorstaan, verduren; (f eine
3eit) uithouden, doormaken, uitdienen; (eine
Wrau) mainteneeren; matt muf3 es a. fi5ttnen
(ook) moet 't kunnen uitzingen; [overleven].
aanhouden (einer Rote);
II. Itudibalten, 1. =
nicbt Sum = niet (om) uit te houden.
au6Veintutern, Id)w, (b.) = uithameren, -slaan.
aualianbigen, fcbw. (b.) = overhandigen,
-geven, ter hand stellen. Itud'bang, m. —(e)s,
. .bange = ('t) uithangen, aanplakking, bekendmaking ;(openbare) kennisgeving ;uitstallen(van
waren); her lt. (ber 9Irbeitsliften) = 't zichtbaar
ophangen (van de arbeidslijsten). 1110/Winne.
bonen, m. = proefblad. auWbangen, ft. (b.) =
uithangen, buiten opgehangen of uitgestald zijn,
auWifángen, fcbw. (b.) = uithaken, uit de
hengsels nemen; uithangen, ten Loon, te kijk
1. = nithangers, uitstallen.
hangbord. etuWOngeftelle, w. = tijdingzaal,
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aanplakplaats. ttubWinge., etuO ibangaettel, m.
= aanplakbiljet, (ver)huurbordje. aubViren,
Id)w. (b.) = ontharen. aub'barren, fcbro. (b.) =
vol-, uithouden, volharden. auWbafpen, Id)w.
(b.) = uit de hengsels, uit de duimen nemen,
uithangen,
tlitO'Oatt, m. = lichten, uithakken; open,
gedunde plek (in 't Bosch). etub'batub, m. =
uitademing, -blazing. auWbaucben, fcbw. (b.) —
uitademen, -blazen; (f einer Oeift) a. = den
geest geven, den laatsten adem uitblazen.
aunytuen, ft. (b.) = uithouwen, -hollen,
-beitelen; (einen %Bath) dunnen, lichten; (einen
Baum) (uit)dunnen; (einen iDcb(en) uit-, afhakken, uitsnijden; (eine (i;ntbe) uitputten;
(einen) afranselen. auWbeiuten, fcbw. (ti.) = de
huid afstroopen, huiden, villen.
aub'beben, ft. (1.) = uitnemen, -halen; -heffen,
-beuren; (ZIumen) uit den pot nemen; (rein)
uithevelen; (eine Zii.r) uit de hengsels nemen,
uithangen; (91efruten, Orieffaften) lichten; (eine
Stale aus einem $ucb) lichten, vermelden;
(Refter) uithalen; bas game cleft ift ausge.
boben = (fig.) de heele troep is gepakt; bie
llhr bebt aus gaat slaan; (fit bie Scbulter)
uit 't lid beuren. ItuO'Oeber, m. = tuinmansboor, holle schop, rad van 't slagwerk, au6'=
ftebern, fcbto. (b.) = uithevelen. ItuO'fiebung,
w. = uitnemen; lichting, rekruteering.
auO'beden, fcbw. (b.) = uitbroeden; -denken,
verzinnen, uithalen ($1rane, Streicbe). nub'.
Oaten (WO, fcbw. (1. u. b.) = volkomen
genezen, herstellen.Latt4'0eintiftt = uitheemsch,
exotisch]. anWbeiien, fcbw. (b.) = (kamer)
droogstoken; (kachel) uitbranden. auWbelfen,
ft. (b.) = (einem einen. 91ocf ufw.) helpen uittrekken ; (einem) er nit (nit den nood, de verlegenheid)
helpen; (einem mit etw.) helpen, bijspringen.
auWbeiten = aufbellen. auWbemmen, Id)w,
(b.) = ontremmen, vrijmaken, aublonfen, zie
ausiplingen.
?tudifiiife, to. = hulp, bijstand; hulpmiddel,
uitredding, uitkomst; noodhulp; (ook) ?tub'.
bilfentiibiten, I. = noodhulp. ?InWbilfeftlid,
T . = rezervestuk. att011iffik =
als noodhulp, voor behulp.
aublOblen, fd)tu. (b.) uithollen, -diepen.
groef, uitholling, au6Vfern,
0601ung, w.
fcbw. (b.) = venters met. auO'boten, fdyw. (b.) --(einen) uitvragen, polsen; den arm opheffen
(3um Scblage); welt a. = (bet einer er-giblung,
linterfucbuttg) van heel hoog (of diep) ophalen.
ltuW#oler, —s, — = (zm.) uithaler. att6'•
bolaen, fcbw. (b.) = ab'bol3en. auWOovt4en,
fcbw. (1).) einen = uithooren, -vragen. nub'.
bOven, Id)w. (1.) = uithooren, ten einde toe
aanhooren; ook = =b or cb en.
Rud'Oub, m. —(e)s = keus, keur, ('t) beste,
('t) uitgelezene; (mil.) lichting, rekruteering.
e, zie 9.(usbilfe. attO'bftlf en, Id)w.
(b.) = (Erbfett) doppen, (MR) bolsterer.
au#13ungern, Id)w. (b.) = uithongeren, auW=
button, Id)w. (b.) = kapittelen, er van langs
geven. auWbutten, Id)w. (b.) = uithoesten, opgeven.
auOlagen, Id)w. (1).) (einen Oath) uit-, leegjagen ; (einem ben 9Ingftfcbwei3) doen uitbreken.
tuWititeifen, 1. = wiedijzer, -mes. auWiliten,
fcbw. (b.) = wieden. att6lotben, fcbto. (ti.) =
(Dcf)Ien) uit 't juk spannen.
aubliintuten, fdyw. (b.) = uit-, weg-, loskammen,
auWriintbfen, fcbto. (b.) = uitvechten, -strijden.
aublaufen, id)u). (b.) = uit-, leegkoopen; (bie
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3eit) zuinig omgaan met; (bie Odegenbeit)
aangrijpen. auWtegeln, fd)tv. (b.) = kegelen om
(eine earls 3.
verkegelen. au&leijleu, fcbro.
.) = groeven, uitdiepen, kanneleeren;
(haring)kaken. etu4leOlung, —, —en =
uitholling, groef, kannelure; ('t) kaken. nub's
febren, fcbw.
.)
uitkeren, -vegen.
104(04 m. u. 1. = veegsel, vuilnis; uitvaagsel.
aubleimen, fcbw. (1.)
ontkiemen, uitkomen.
11861eimung,
— = ontkieming. au0's
(uit)persen. aublentten
fetten, ittw. (b.)
unr. (1).) (fbb.) er alles van weten,
verstand hebben van. anWlevben, fcbto. (b.) =
(uit)kerven, kartelen, uittanden. aubletven,
fcbw. (1).) = (Rirfcben, gliiffe) de pit, de Steen
er uit halen; (erbfen u. a.) doppen; (bas er3)
schiften. anOlitten, id)w. (b.) = dichtsmeren
(met stopverf e. d.).
aubliageu, fcbw. (b.) = (etw.) langs gerechtelijken weg trachten to verkrijgen; (einen) in
rechten vervolgen, (ook) verdringen; einem fein
ber3 a. = bij iem. zijn hart uitstorten; (intr.)
ophouden met klagen. eluOliattg, m. = einde,
slot. au4liatieren, fd)to. (b.) = uitklaren.
auWttatic§eit, fcbto. (b.) = (einen) bespotten,
uitjouwen (door handgeklap); uitbabbelen,
rondkletsen. audllaubett, (b.) = uithalen,
bolsteren, doppen; (fig.) uitpeuteren, -visschen.
au6lIeben, sfleiben, fcbw. (b.) = beplakken;
(gaten) stoppen. au8Iteiben, fcbto. (b.) = nit-,
ont-, be-, verkleeden. au011ingettt, icim. (b.) —
uit-, rond-, omklinken. auWrlingen, it. (I). u.
1.) = uitklinken, wegsterven. au011oofett, icfm.
= (ein SlIeib, eine 93feife) uitslaan, -kloppen;
(einen) afranselen; (hennep) braken.
jet, m. = (kleede)klopper. auOltligeitt, fcbw.
(1).) = (op spitsvondige wijze) verzinnen, uitdenken.
audifnelfen, ft. (b.) uitknijpen; (1.) =
uitkn., er van doorgaan. auWfuobein, id)w. (b.)
= dobbelen om; (fig.) uitvisschen, napeuteren.
auOloc§en, id)w. (b.) = uitkoken; uitrazen;
a., (1.) = overkoken; ausg ef od)t = (fig.) uitgeslapen, sluw, doortrapt.
I. -auWfoutmen, ft. (1.) = [uitkomen; bekend
worden]; uitkomen; uitbreken; road-, toekomen ; (mit einem) in vrede leven, zich verdragen,
opschieten; vgl. II. ?tuOlottunen, 1. = bestaan,
inkomen; (ein 91. baben= 't noodige, zijn brood
hebben, kunnen bestaan; eitt, feitt gutes 91.
haven = goed kunnen leven; fein ficberes 91.
baben = geen zorgen voor zijn brood, een verzekerd bestaan hebben; mit ibm Fein 91., ift
nicbt aus3ufommen = men kan met hem niet
opschieten, niet leven.
aubletnntliet = voldoende, toereikend, behoorlijk. au6lOnten, fd)w. (b.) = uitkorrelen.
rotten idm. (b.) = ten einde toe, ten voile genieten, er alles van hebben.
auWiragen, fd)w. (b.) = (laten) vooruitspringen,
-steken. ttub'ftagung, —, —en = overstek.
auelvamen, fcbw. (b.) = uitkramen: -stallen;
-prates, -babbelen; -ruimen. au•Vtratlen, fdm.
(b.) = uit-, wegkrassen; uitkrabb(eflen ; a., (1.)
= opkrassen, er van door gaan; 't hoekje omgaan. auWfrietten, ft. (1.) = uitkruipen, uit (den
dop) komen; (b.) doorkrui'pen, -snuffelen. nub's
Mew, fdpm. (b.) = (kleeren) uitkrijgen.
aublugelit, fcbw. (b.) = ballotteeren. au6's
fii0lett, u. 1.) = afkoelen (tr. u intr.).
Ttunultant, m. —en, —en = auskultant, auskultator (aanhoorder bij de rechtbanken). ?tubs
ruttatiote, to. —, —en = auskultatie (me-
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disch onderzoek door middel van 't gehoor). Itubs
fultalov, tn. —s, ..to'ren = Vlusfultant.
auauttie'ren auskulteeren (vg . 91us f 10.
tati on).
auWfutibli4aften, fcbm. (b.) = verkennen, bespieden ; uitvorschen, -visschen, ontdekken;
(ook: eitten) uithooren. elltbluttble4aftev,
m. = spion, verspieder, verkenner. ?tub'.
/unit, w. = redmiddel, uitweg;
(uit)redding, uitkomst; inlichting, informatie;
einem 91. fiber (9.1ff.) geven, erteilen = iem.
inlichtingen omtrent iets geven, verschaffen; vgl. einbolen. etuRunftei', —, —en,
ttudlunft6bureau, 1. = informatiebureau.
Viu4lunftdedeitung, to. = ('t geven van) inlichtingen. ItublunttOmittet, 1. = redmiddel.
Itu4ifunftOttelle, w. = informatiebureau. au#'•
tiinfteln, fdto. (1).) = knutselen; peuterig uitdenken. auWfu#Oetn, fcbw. (b.) = afkoppelen.
au4luvierett, fcbw. (b.) = grondig, geheel
genezen.
aublacben, id)w. (b.) = uitlachen, lachen om;
lit§ a. = (zich) uitlachen, naar hartelust lachen.
aunaben, rt. (b.) = nit-, ontladen, lossen;
(voor)uitsteken, -springen; (einen) uitnoodigen,
vgl. ausbitten. ItublabeOla#, m. = losplaats.
Itublaber, tn. = losser, sjouwer, kaaiwerker;
ontlaadtang; (kraan)arm. w.=
losplaats. Itublabung, w. —, —en = ('t) uitladen, ('t) lossen, lossing, ontlading ; uitsteeksel,
overstek. Itublage, w. = voor-, uitschot, gemaakte onkosten; uitstalling, uitstalkast; uitvalpozitie; 91.. n mad)en = voorschotten geven.
onkosteboek. ttuOlanb,
etuOlagettinut, 1.
1. = buitenland, vreemde; =
(dikwijls) buitenlandsch: etudlanbanteifo, m.
= buitenlandsche leening. ItuOliittber, m. —s,
= buitenlander. w. =
naAperij van 't buitenland. audlatibilc§ =
buitenlandsch, uitheemsch. 2tuOlanb#114t,
w. = verlangen naar den, manie voor 't vreemde.
etuOlaubbtnet4let, m. = buitenlandsche wissel.
aublangen, id)w. (b.) = toereiken, voldoende
zijn; a. mit = uitkomen; (den arm) uitsteken.
= uitlaatopening.
Itu4'lat, tn. ..laffes,
aublaffen, ft. (b.) = uit-, naar buiten laten;
(23utter, iett u. (uit)smelten; (,horn, areube
u. a.) uiten, uitlaten; (f eine fcblecbte Laune) an
einem a. = tegen iem. uitlaten; (f eine Out) an
einem a. = op iem. koelen; (ein fort u. a.)
weg-, uitlaten, vergeten; (ein uitlaten,
(ook) -leggen, verwijden; (obb.) lab(t) mid)
aus = laat me met rust; lab(t) mid) aus mit
bent = ik moet niets van hem hebben; nicbt a. =
niet toegeven; fit* a. = zich uitlaten. ?Ind'.
latrofg, 1. = afvoerbuis, -pijp.
—, —en = uitlating, uiting; uit-, weglating.
ttuOitalfuttgOaeit4ett, 1. = weglatings-, afkappingsteeken. ItuWiatbentit, 1. = uitlaatklep.
[aublauern, fcbw. (b.) = afloeren, uitvisschen].
VtuWiattf, m. uitloop, -watering, monding;
uitlooper (van gebergte e. d.); vertrek, ('t) uitloopen (eines Scbiffes). au4laufeu, ft. (1. u. b.) =
uitloopen, vertrekken; weg-, uitloopen, lekken;
afloopen, naar zee stroomen; eindigen; (bk.)
uitspringen ; ber Zopf Mutt aus = lekt; ift ausgelauf en = is leeggeloopen ; (van een schroef e. d.)
verloopen ; auf einen 3anf a. = op ruzie uitl.;
(in eine Spite) uitl.; (eine 93abn) doorloopen;
fit§ a., (b.) = naar hartelust loopen; zich moe,
zich afloopen; (van tapgaten e. d.) uitloopen.
ttuWitiuter (ttuOilaufer), m. —s, — = (boodschap-, kantoor-, uit)looper, loopjongen; uit-
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looper (eines Oebirges); loot, spruit (etner
13flatt5e). etublaufattibtben, 1. = loopmeisje.
audlatigett, fdpx). (b.) = (uit)loogen. etublaut,
m. eindklank, slot (van een woord); im =
aan 't eind. aublauten, fcbw. (b.) = uitgaan,
eindigen: ( auf t a.). nublemteu, f dm. (b.)
nit-, afluiden; (einem) a. = bij iemands begrafenis luiden.
aubleben, fd)w. (b.) = doorbrengen; uitleven;
fit§ a. = zich uitleven (geestelijk en lichamelijk);
uitgeput rakers, sterven. aubledelt, fcbw. (1.) =
uit-, leeglikken; a., (f.) = lekken. aubleeren,
fcbw. (b.) = ledig (leeg) maken, leegen; (uit)ruimen; (Orieffaften) lichten. aublegen, f d)w.
(b.) uitspreiden; uitstallen; (bie 91/3tifd)e) te
bleeken leggen; (0eIb) voor-, uit-, verschieten;
(mit If/armor, Silber) inleggen; — uitleggen,
verklaren; elm wobl, libel a. = lets goed,
kwalijk uitleggen, duiden, opnemen; bie %ube•
ter Iegten frtiftiger aus = deden krachtiger
slagen; [ultkleeden]; WO a. (red)ts, linfs) =
(beim Vecbten) zich in postuur stellen, en garde
gaan staan. ettiblefter, m. —s, — = uitlegger,
-staller enz. vg . ausIe g en; (ook) uitlegger (een
wachtschip); kraanarm. Itublegetifik m. =
uitstaltafel, toonbank. elublegutte, w. —,
—en = uitstalling; voorsehot; verklaring, nitlegging, uiteenzetting. attirteibeit, ft. (b.) =
(uit)leenen. aublettrett, fcbw. (b.) (einem) =
uitwijken. aublernen, fcbw. (b.) = uit-, grondig
leeren ; zijn leer-, schooltijd voltooien; man Iernt
nte aus = men is nooit uitgeleerd; vgl. aus g eIernt. WWI*, w. = keus, keuze;
keur, pulk(je); (wijn)sorteering; fOlarfobrunner
= fijnste M.; nathrlicbe 91. = natuurkeuze
(natural selection). aublefen, it. (b.) = uit-, ten
einde lezen; uitkiezen, -zoeken, sorteeren. alto'.
letubten, fcbtv. (b.) einem (einen) = uitlichten,
de deur wijzen; (ook) bijlichten (bij 't heengaan).
atiblicbten, fd)w. (b.) = (einen 913a1b) lichten,
(uit)dunnen. aubilieferit, fcbw. (1.) = (uit-,
over)leveren. f tunteferintaeft§ein, m. = bewijs van uitlevering. ItublieferungObertrag,
tn. = uitleveringsverdrag. atibliegett, ft. (1.) =
uitgestald zijn, ter lezing liggen; Sur einfhtt
a. = ter inzage liggen; (schermk.) in postuur, en
garde staan. m. —s, — uitlegger
(een wachtschip).
aublobett, fd)w. (b.) = uitloven. aublodett,
fd)w. (1.) = uit-, ontlokken; [uithooren]. and'.
loeieven, id)w. (b.) = ergens anders onderbrengen. au6loben, fdp. (b.) uitbranden,
-gloeien; (ook: hoot) uitloogen. aubloimett,
.154tteu, fdp. (b.) = (bie Ilrbeiter) uitbetalen.
aublabfiar = afkoopbaar. auti'lülc4en, fd)ro.
(b.) = (uit)blusschen, -dooven; ((fiefcbriebenes)
uitwisschen ; (eine ecbulb) afbetalen, -lossen;
a., ft. (f.) = uitgaan. aublafigii§ = uitwischbaar. aublolen, fcbro. (b.)
uit-, verloten.
ftw. (1.) = losmaken; uitlossen,
-wisselen, loskoopen; (tegen recu enz.) in ontvangst semen; (en 43fattb u. (in)lossen;
(tech.) ontkoppelen; (ben Motor) uitschakelen;
(fig.) ver-, opwekken, te voorschijn roepen,
teweegbrengen; (Quellen) doen vloeien. Itub's
15fung, w. = losmaking enz., vgl. aus lb fen.
flublafintabluatitie, w. = losprijs. ftub'th.
fungbaertvag, m. = uitwisselingsverdrag,
kartel. aubletfett, ftbw. (1);) = naar buiten
loodsen.
attirtiiften, fd)w. (1.) = (uit)luchten. etublitg,
m. —(e)s, ..Mge = uitkijk. aublimett, fd)w.
uitkijken.
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aublitacbett, Edw. (1.) = (91iiffe, (rbfett 3. 93.)
bolsteren, pellen, doppen, uitnemen, -halen;,
((barnelen)spellen; (alecfe) uit-, wegmaken;
(l3euer) uitmaken, blusschen; (eitt Spiel, einen
Streit) uitmaken, beeindigen, beslechten; (bas
mil f f en Ste !abet) beslissen, uitmaken; (etw.
non nornberein) vaststellen; opmaken; (Diet;
wenig) bedragen, uitmaken; (With) opsporen,
op 't spoor komen; bas macbt nicbts aus = dat
doet er niet(s) toe, heeft niets te beteekenen;
was mad)t bas aus?
wat kan dat schelen?
bas macbt mir nicbts aus dat kan mij niet
schelen; [einen a. = iem. uitmaken]; (einem
einen q31at im Stontor) bespreken, bezorgen;
ausmad) enb er Q3etrag = reeele waarde; vgl.
ausgemacbt. ItublaniOung, w. —, —en = ('t)
uitnemen, uithalen enz. vgl. aus m a cb en; (ook)
legaat. auO'mnljlen, ft. (t.) goed maken; uit-,
leeg-, afmalen. aublitalett, fcbw. (b.) = (af-,
uit)schilderen, voorstellen, schetsen; kleuren.
Itud'utarf14, m. = uit- , afmarsch. aubluar.
ittievest, fcbw. (f.) = uit-, afmarcheeren. nub'.
mall, f. —es, —e = uitmeten; omvang, afmeting; dosis, hoeveelheid. aublatiften, fd)tv.
(1.) = vetmesten.
attWatauertt, fcbw. (b.) = be-, dicht-, volmetselen.
fd)w. (ti.) = uitbeitelen, -steken;
afwerken.
auO'mergeln, (1).) uitmergelen, -putten.
ftWaserg(e)tuag, w. — —en uitmergeling
enz. auWaimen, fcbw. (b.) =schiften, sorteeren,
uitschieten; wegdoen, afschaffen; bannen. nub' •
uieffen, ft. (b.) = (af-, uit)rneten; bij de maat,
in 't klein verkoopen; toemeten.
att&intietett, fcbw. (b.) = verhuren; (einen) uit de
huur verdringen; (ook) een woning (kamer)
huren voor. aWatitten, fcbw. (b.) = uitmesten,
reinigen, schoonmaken; (einen) uit-, leegplunderen. fdyw. (b.) uitvorschen,
-visschen, opsporen.
anWntablieren, fd)w. (1.) = meubileeren.
auWntiinben, fdytp . (1.) = uitmonden, -loopen,
-komen. ItuWmiitibung, w. = (uit)monding.
fcbtv. (b.) = aanmunten. nub'.
utuftern, fcbw. (b.) = uitschieten, -schiften;
(Zruppett) afdanken; ($ferbe) uitmonsteren, op
reform stellen.
aubli'dOen, fd)w. (b.) = be-, afnaaien; borduren.
Itubliatiate, w. —, —It = uitzondering, exceptie; eine 9.1. bon bet IRegel = een uitz. op
den regel. ltubinaOutebeitiutinting, m. uitzonderingsbepaling. tittiltatmefalt, in. = nitzonderings - , exceptioneel geval. ItuWnafpne.
gefeth I . = uitzonderingswet. ItuWanbutet
offerte, w. = extra - aanbieding. flublinOtnetag,
m. = extra -aanbieding(sdag), koopjesdag.
/tublinOtneitiftanb, in. = uitzonderings - ,
exceptioneele toestand. nuWaabutblob —
zonder uitzondering. nuOlutOnt4Weile bij
(wijze van) uitzondering. auWneimen, rt. (b.) =
uitnemen; uitzonderen, -sluiten ;[koopen, huren,
nemen] ; ( rsifcbe, Zi3ge1, bafett) uithalen, schoonmaken ; (Reiter) uithalen; (Startoffeln) rooien;
fhb a. zich onderscheiden, zich voordoen;
uitkomen, zich vertoonen, er uitzien; vgl. aus•
g enomm en. aubliefintetib = uitnemend,
-stekend, bizonder. ttubliutuag, w. —, —en =
groef. attiraftigtt, fcbtp. (b.) = gebruiken, benutten, (ten voile) gebruik maken
van, zich ten nutte maken, partij trekken
van, profiteeren van, exploiteeren ; aus genutt
= verbruikt, versleten. thibltudiung,
—,
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—en = ('t) gebruiken enz.,
ausnut en.
?fitfoittien, 1. = Ausonie, Beneden-Italia.
att4'Obett, fcbtv. (b.) = geheel doodsch, woest
maken.
attirüfett, fcbro. (b.) = uithoozen.
ausmieten. auWo
autrOacbtett, fdm. (b.)
film. (b.) = uitpakken (ook fig.). au4'.
Oarieven, Ito). (b.) = pareeren; (fig.) volhouden, uitzingen. and'Pautett, idnv. (b.) bij
bekken-, paukeslag bekend maken; (einen
Streit) uitvechten. aud'paufcben, fdpv. ((j.) =
(bas Mineral) fijn stampen, stooten. auW0eitett,
fdyw. (b.) = (ben Orunb) peilen, looden. au6'.
Wititten, icbtv. (b.) = zweepen, geeselen ; afranselen; uit-, wegzweepen. aub'etiblett, fcbw.
(b.) = met paalwerk stutten. *tu6liftibluttg,
tv. —, —en = paalwerk. attO'Oftinben, id)tv.
(1.) = (einen Scbulbner) op zijn goederen beslag
leegen. auWavren, fdpx). (b.) = onder een
andere parochie brengen. auWeifett, ft. (b.) =
uitfluiten fcbw. (b.) = (uit)plukken. attWiitien, fdpo. (b.) = (Vaffer) (uit)putten, -scheppen. att&liicbett, !dm. (1.) = bepikken ; vgl. aus g epirbt. ffulOilittut, 1. —5,
..3ien = auspicium, voorteeken; tinter tents.
21.. en = ander iems. auspicien, bescherming,
opperste leiding.
att61)idett, id)tv. (f) .) = uit-, leegpikken. att6'•
Platipent, fcbw. (i) ) = uitflappen, uit-, rondbabbelen. an0',Olatten, ftw. (b.)- = (uit-, glad)strijken. anWpia#en, fd)w. (f.) = barsten, uit
elkaar springers; (in ein Odad)ter) uitbarsten,
-proesten. au4'01aubern, fd)ro. (b.) = uit-,
rondbabbelen, verklappen; lid) a. = naar hartelust babbelen. auWoliinbevn, fcbw. (b.) = uit-,
leegplunderen. auWoorben, fd)ro. (b.) = nitkloppen; (trappelend) uitjouwen; [doorzetten].
anOlnItftertt, fcbto. (b.) = (met kussens) bekleeden ; opvullen, kapitonneeren. auWOolaunett,
idnv. (b.) = uit-, rondbazuinen, uittrompetten.
att6'0oWertt, fcbtv. (b.) = uitmergelen, arm en
ellendig maken. auWpriligen, idnv. (b.) = (aan)munten ; stempelen, afdrukken (ook fig.); 1itt
a. = zich afdrukken, tot uitdrukking komen;
een geprononein ausgepragter Ebarafter
ceerd, beslist karakter. auWOreffen, fdpv. =
uitpersen; (einem etw.) afpersen. att6livobett,
gOrobieven, fd)w. (1.) = op de proef stellen,
onderzoeken; prartifcb a. = aan de praktijk
toetsen. auWOriigettt, fcbro. (b.) = afranselen;
(einem etw.) uitranselen. Ititi:Vtouff, m. —(e)s —
afgewerkte, verloren stoom (van de) ?tad'.
(stoom)machine zonder
tmfftnafebitte,
kondensatie. atalittut#ett, fcbm. (b.) nit-,
leegpompen. auOntften, fdp. (b.) = uitblazen.
efttWOuth m. = opschik, tooi(sel); uitveegsel
(v. wol, greats). anWintlien, fcbw. (b.) = reinigen,
schoonmaken; uitpoetsen, (op)tooien, opschikken, moos maken, versieren; doorhalen, een uitbrander geven ; (einen Slanal) uitbaggeren;
( Ztiume u. a.) (uit)dunnen, besnoeien; (ein
2icbt) (uit)snuiten; (Zucb) noppen, (af)pluizen.
= schoonmaker, enz.,
ans.
fturinstiev,
pu t en; uitbrander.
auWauartievett, idnv. (b.) = uitkwartieren, ergens anders inkwartieren. att4'queticion, fdnv.
(b.) = uitpersen, -drukken.
auWvabievett, fcbtv. (1).) = uitkrabben, -gommen.
aukiiviinbern, fcbw. (b.) uitranden, -tanden.
ata'vangieven, (spr.: . . zjie ..), fd)w. (b.) =
uitschieten, -schiften, sorteeren; (q3ferbe) nitmonsteren, op reform stellen; (bij uitbreiding
ook van kleeren, meubels enz.) afdanken, af-
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keuren. attki'valett, fdpv. (1.) (14) = uitrazen;
kalmeeren, bedaren. auWvaften, fcbtv. (b.) --uitrusten. aurvaubett, Pty . (b.) = uitrooven,
-plunderen. anWvauttett, fcbtv. (b.) = uit-, leeg
rooken. auWattrbent, fcbro. (1.) = uit-, berooken; (vleesch e. d.) rooken; (einen) wegkijken,
-pesters. auWvaufett, fdpv. (l.) = uittrekken,
-rukken, -plukken. auWvattben, fcbw. (b.) =
(Zud)) rouwen, kaarden. auWviiunten, fcbw.
(b.) = ont)ruimen, leegen. aub'vattIctett,
fcbro. (1.) = niet meer ruischen; (schp.) snel
afloopen (van ankerketting
attirvituf0ertt,
idnv. (b.) = uithoesten, opgeven.
au6'reetfitett, fcbw. (b.) uitrekenen; vgl. ens ge•
red)net. auWvedett, fobtv. (b.) = (uit)rekken,
(de hand) uitsteken. titt4'vebe, = uitvlucht,
[-spraak], voorwendsel, praatjes, doekje voor
't bloeden. auWvebett, fd)to. (b.) =uitpraten, nit-,
ten einde spreken; bespreken; [uitspreken, -zeggen,-maken,beslissen] ;( einem etw.)uit hoofd),
praten; 140 a. = zich verontschuldigen, zich er
uitpraten ; alles zeggen, wat men te zeggen heeft;
[zich uitspreken]. attO'veebett, fdp. (b.) =
(schip) uitrusten. VIttWveebev, m. = scheepsreeder. att6'vegnen, fdpv. (b.) = uitregenen, ophouden met regenen; door den regen uithollen.
ftu6'veibebota, 1. = polijst-, bruineerhout; likhout, -stok. att4ireiben, ft. (b.) = nit-, wegwrijven; (ficb bie !lugen) uitwrijven; (bie eobIen)
gladwrijven; (ein 2od)) ruimen, verzinken.
veitten, fdyw. (b.) = voldoende, toereikend zijn;
(mit etw.) uit-, rondkomen. auWveittettb =
voldoende ; tvéit a. = (ook) ver'strekkend.
reifen, fdpv. (1. u. 1.) = (geheel) rijp warden.
Itu6'veile, w. = vertrek, uitreis. auWvetlen,
fcbtv. (1.)
uitreizen, vertrekken; [bereizen];
ausgereift baben = uitgereisd zijn. atta'reiflett,
ft. (b.) = uitrukken, -scheuren, (uit)trekken;
uitbreken; (f.) = los-, uitscheuren; (van
dijken) scheuren; (van geduld) op zijn; (van
personen e. d.) er van door gaan, dezerteeren;
reif3aus = ruk opt ficb rein 93ein a. = zich
niet lam werken. eitt6'veifiev, m. = weglooper,
dezerteur. au6'veiten, ft. (1.) = uit-, naar buiten
rijden; a., (b.) = [uitrijden]; (een paard) afrijden.
aub'ventett, fcbw. (b.) = uit 't lid trekkers,
ontwrichten. auWventtett, unr. (b.) = uitrennen;
[afloopenj; a., (1.) = wegrennen; ophouden met
rennen. att6'veuten, fdpv. (b.) = uitroeien.
attO'vitbten, fcbtv. (b.) = recht maken, in orde
brengen, (ook) justeeren; [(ein (baftmabl, Weft)
geven; (eine bodmeit) bekostigen]; (einen 91.uf.
trag) doen; (einen ffirui3) doen, overbrengen;
(mijnw.) inrichten, toegankelijk maken; id)
werbe es a. = ik zal 't bepaald doen, ik zal
niet mankeeren; a. = (verder) doen, uitrichten,
uitwerken, uitvoeren; er farm vie' a.= hij kan
veel gedaan krijgen. attO'viittig, svic4tfain= any
ft e g. ItitWricbtung, tv. = in-orde-brengen
enz., vgl. ausricbten; (ook) boodschap. auW.
viefeln, Pm. (b.) = uitdiepen, -spongen, kanneleeren. auWviffeta, fcbw. (1.) = nitrafelen; a.,
(b.) = uitrafelen, -halen. anWringen, ft. (1.) =
nit-, ontwringen, ontwrichten, -worstelen;(einen
Ytampf u. a.) uitvechten.; (intr.) uitworstelen,
sterven. auWrinnen, (f.)=uitloopen, -vloeien.
attb'ript)en, fcbw. (b.) = (Zabar) strippers. flu$'.
vitt, m. = uit-, wandelrit.
attOivbcbettt, fcbto. (b.) = nitrochelen, sterven.
attWroben, fcbw. (b.) = uitroeien, onkruid)
uitrukken, (uit)rooien. att6ivollett, fdp. (1).)
platrollen; ont-, afrollen, afwinden; ophouden te rollers. attb'vottett, fdm. (b.) =

austilden.

74

uitroeien (ook fig.), vernietigen, verdelgen.
auWriidert, fcbto. (f.) = uitrukken, -marcheeren;
a., (b.) = afstellen, uitschakelen. glubiriiitbora
vitifrtung, w., .5eug, 1. = ontkoppelingsinrichting. Wud'utf, m. = uitroep, kreet; afroeping,
-kondiging. auO'rufen, ft. (b.) = uitroepen, af-,
verkondigen, bekendmaken, af-, omroepen.
ttuO'ntfer, m. = om-, afroeper. ftub'rufunf0.
geitten, 1. = uitroepteeken. auWrition, KA%
(ti.) = (uit)rusten; jitft a. = uitrusten. and'.
runben, fdm. . = uit-, afronden. aud'rupfen,
fcbw. (b.) = (Webern, baare) uitplukkcn,
-trekkers; (Ruda) noppen. aub'riiften, fd)w. (b.) =
w.
nit-, toerusten; bemannen.
toerusting.11WriiitungOgegenitanbe qm..---uitrusting(sstukken, -voorwerpen). au4'vut.
'Oen, fcbw. (f.) = uitglijden, (uit)slippen.
Itublaat, D. = ('t) uitzaaien, ('t) zaaikoren,
zaad, ('t) uitgezaaide anWieten, fcbw. (b.)
(uit)zaaien; uitstrooien. ,tittO'fage, w. = ('t)
zeggen, getuigenis, verklaring; (gram.) gezegde; auf Rine 91. bin = op zijn zeggen af. and'.
fcbw. (b.) = zeggen, me(d)edeelen; verklaren, getuigen; alles zeggen. ftublagewort,
1. = gezegde-, werkwoord. auWItigen, fd)w.
(b.) = uitzagen. Viu6/10, m. = uit-, inzet;
melaatschheid, uitslag; (beint Oillarb) acquit.
auOldIga = melaatsch; 9i us ititig e(r) melaatsche. attOliittberst, fcbw. (b.) = schoonmaken.
aublaufen, ft. (b.) uit-, leegzuigen, -drinken.
auWjaugen, ft. (b.) = uit-, af-, leegzuigen; uitz.,
-mergelen, -putten. nublauger, m. uitzuiger.
ttuWitiung, w. —, —en = uitzaaiing.
aublrOaben, fd)w. (b.) = afschrappen, uit-, wegschrammen. aub'frOattten, fcbw. (b.) = (eine
rube) dieper maken; (een terrein) uitgraven.
aubIttiiften, flow. (b.) = uitboren. auWfdialen,
fcbw. (b.) beplanken, beschieten; (91uftern)
openmaken; (Mile) bolsteren. auWic4iiten,
fcbw. (b.) = (Fier) pellen, (Erbfett) doppen,
(3wi ebeln) schillen ; (einen) plunderen ; f idj a. =
(scherts.) zich uitkleeden. auWittalten, fcbw.
(b.) = uitschakelen (ook fig.); verwijderen,
verdringen. ItuO'fc4alter, m. = uitschakelaar.
Itu6litaltung, w. = uitschakeling. ?tuWicknt,
m. = herberg, slijterij, tapperij, verkoop in
't klein (van wijn, bier enz.). IluOltftanfnele#,
1. = drankwet. aublOarren, fcbw. (b.) = uitkrabben (uit den grand), ont-, opgraven; (einen)
(door schuifelen) uitjouwen. audittarten, fcbw.
(b.) = uittanden, -kerven. au61(§attieren,
fcbto. (b.) = (uit)schaduwen. attOlc§auen, fdm.
= uitkijken, -zien; gut a. = er goed uitzien.
aub'Kaufeln, fdp. (11.)= uitscheppen, -hoozen,
-graven. aublittiuuten, fcbw. (b.) uitschuimen, niet meer schuimen; bedaren, tot rust
komen.
auWitteiben, ft. (b.) ----- (af)scheiden afzonderen;
uitschieten, -schiften; a., 1. = er uit gaan (aus
einer Oefellfd)aft), aftreden;(zm.) uitscheiden
ophouden. [aublcOeinen, ft. (t.) = uitschijnen,
overschijnen]. auWiMetten, fcbro. (1.) = uit-,
omklinken. Itu6'14ettev, m. = omklinker, -roeper. auWItiotten, ft. (b.) = beknorren, een
standje geven, doorhalen. audiefonten, fcbw.
(1.) = uitschenken, -gieten; (drank) slijten, in
't klein verkoopen. auWpteren, ft. (b.) = (eitt
Xau) uitscheren; (Zucb) afscheren.au0'44euern,
Rim. (b.) = (uit)schuren; (ein 3immer) schoonmaken.
aubilt§iifeu, fcbw. (b.) = uitsturen, -zenden,
(nad) etw. = om iets); (nab einem) laten halen.
uitschuiven, -trekken,
auWitbieben, ft. (b.)

ausidpn Men.
-duwen; (bas IBrot) uit den oven halen; (bij 't
kegelen) 't eerst got:den; (ook) = ausf e g e In.
VtuWic4ieber, m. = uitschuifblad (v. een tafel).
audittieten, ft. (b.) = nit-, wegschieten; (door
schieten) uitslijten; uitsch., schiften, sorteeren;
(einen 1Bal') leegschieten; (eitten l3reis) om
(een prijs) schieten; (Q3Iumen, Q3lätter) schieten;
[(l3erfonen) afvaardigen]; (i.) = to voorschijn
schieten; uitloopen, -botten; (v. d. wind) uitschieten. etublitiefier, m. = sorteerder. au6'.
frhiffen, id)w . (b.) = ontschepen; lossen;
(fig.) uitzetten, wegsturen; a,, (f.) = scheep
gaan, uitloopen. auWICIfen, fcbw. (ti.) = van
riet zuiveren. audifOintOten, fcbtn. (b.) =
uitschelden ; ook = .1 cb e It e n. auWItinen,
fd)w. (b.) = uitspannen, aftuigen.
auWICachten, Rim. (1.) = (einen .0cbfen) villen,
opmaken, uithalen; (6runbftilde) in perceelen
splitsen en verkoopen. auOlcOlafen (fhO), ft.
(b.) = uitslapen. ?tuOldgag, m. = eerste slag;
doorslag (eig. en fig.); feitte 9Intwort gab ben
= gat den doorslag, besliste; — fafloopi; —
uitslag, sproeten; (v. plant) spruiten, loten; ('t)
beste (van 't arts); (hand.) stille uitslag.
ttut'ittiageilen, 1. = doorslag. auWfttlaaen, ft.
(b.) = uitslaan, -kloppen; -dorschen; (met den
doorslag) uitdrijven, punchen; (Wetter) uitsl.,
(slaande) -dooven; (ein 2i, ben cotter) uitkl.;
(einem einen 3a1an) uitsl. ; (ben Ball) opgooien,
serven; (einen bleb) afslaan, pareeren; (mit
Seibe) bekleeden, (eitt 3immer rot) bekleeden,
behangen, stoffeeren; (Oefcbettf, einlabung,
ureter) afslaan, van de hand wijzen, weigeren;
(eine erbitaft) verwerpen; — beginners (bij 't
balspel); ophouden met slaan (of zingen); (Don
$ferbett) binten a. = achteruitslaan; (Don ber
Wage) doorslaan, overhellen; a., (f.) = (non
43fIcnt3en, !ant:Oen) uitloopen, -botten, groen
worden; (non ber baut) uitslag krijgen; bie
Minbe fcblagen aus (1!); (in Wlammen) nitslaan, -breken (gut, fcblecbt) afloopen, nitvallen, gaan. Itu6'141tiger, m. eerste speler ;
een paard, dat achteruitslaat. ?lubletlagrciu.
ftel, m. = groote hamer (om keien uit de rots to
slaan). giudifiblanfieber, I. = koorts met huiduitslag. au6101aggebenb
beslissend. ?tub's
zie aus fd)lag en. littWittlag.
ftblagung, w.
m. = afwijzings-, doorslaghoek. au4'.
fititimmen, fcbw. (b.) = uitbaggeren, van
modeler en slik zuiveren.
I. aud'frOleifen, film. (b.) = (uit)sli ppen; losstrikken, -knoopen. II. auOlcbleifen, ft. (ti.) =
(uit-, weg-, af)slijpen.
auWjegeubern, fcbw. (b.) = uitslingeren, -werpen,
att4lcillietten, fd)w. (b.) = platslaan, gladmaken,
slechten. auWIdgiefien, ft. (b.) = uit-, buitensluiten ; (einen non ether OefeIlfcbaft) uitsl.,
weren; (einen (5efangenen) uit de ijzers sluiten;
WO a. = zich uitsluiten, zich afzonderen, zich
terugtrekken. auWittlietenb, au6idgieWlii4 =
uitsluitend, bizonder, persoonlijk; behalve;
ausicblief3lid) ber Zrinfgeiber = behalve (buiten)
de fooien. ItuWICietung, w. —, —en = uitsluiting; (typ.) spatie, hol wit. etu4littie.
zie F3ro1)ibitin3ol1. auWjr§til;en,
fcbtn. (ti.) = insplitten. audic§imOsen, fd)w.
(b.) uitsnikken. attOlcOliipfen, fcbw. (j.) =
ontglippen, -snappen; uitkomen, -kruipen.
attOWiirfen, fcbw. (b.) = uitslurpen, -lepperen.
m. = uitsluiting; mit (unter) 91.
non ob. mit 91. (Oen.) = met uitsluiting van.
aubleguiliveife = uitsluitend, bij uitsluiting.
au61(01ndben, .1c§ntalen, id)w. (b.) = aus
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10:1) eft en. anWfrOnteiten, ft. (O.) = uitsmijten,
-gooien. au4'fiOntetaen, ft. U. fitw. (1.) = (uit)smelten. auWItOmieben, !dm. (O.) = uit- (d. i.
voldoende) smeden; uithameren, -slaan; uit de
boeien slaan. auWItOntieven, fdp. ( = (be)stneren; nakladden, afschrijven; (eittett) smeergeven, afranselen. auwit§ntiidett, icfm. (b.) =
(ver-, op)sieren, tooien; opsmukken, -schikken.
auWfrOnallen, fcbw. (1).) = uit- afgespen; and':
frOnaPPelt, fd)tv. (1.) = losspringen,-gaan. and':
tcOnauben, fdytu. (b.) = uitsnuiven, -blazers; ficO
a. = (den neus) snuiten. auWt(Onattfen fict)
Derfcbnaufen. littO'leOnetbeeiten, 1., :metier,
1. = mes, schaar om uit te snijden, uit te
knippen. auWAneiben, ft. (1).) = uit-, wegsnijden; uitknippen; — uitsnoeien, dunnen;
uithollen, afwerken; aud) in 't klein veruitkoopen, uitsn. auWitOneiteln, fd)w. (b.)
snoeien, dunnen. anWfMniden, fdm. =
uitspatten. eitt4leOnitt, nt. = ('t) uitsnijden,
-knippen, -knipsel, -snijding (ook aan een japon),
ddcolleté ; gaatje, opening; sektor; auf ben (im)
in 't klein verkoopen. ?LW:
Derfaufett
14ttittgefttiift, 1., :Oanbet, m. handel in 't
klein, kleinhandel. Tind'Anitttuaren, 431. =
ellewaren. auWttOni11e(1)n, icOw. (1.) = uit-,
beeldsnijden; uitknippen. anWleOniifteln, fcbto.
(b.) = uit-, opsnuffelen, uitvisschen, opschommelen. attOlcOniiven, fcbw. (b.) = uit-, losrijgen;
losbinden, -maken.
auWitOOpfen, fd)w. (b.) = uit-, leegscheppen,
hoozen, uitputten. Ittt4i ttbOtting= S g.
aueleboten, rcbtv. (b.) = (erbren) doppen.
auWitftrattben, fd)ro. (b.) = uit-, losschroeven.
I. au614-reiben, rt. (ti.) = uit-, af-, ten einde
schrijven; af-, overschrijven; (feinen stamen
gan3, 3ablen) voluit schr.; (eine 9ted)nung) uittrekken, schr., opmaken; (eine Zuittung) schr.;
(regeling e. d.) aankondigen, uitvaardigen; (eine
53erf ammluttg) uitschr., bijeenroepen ; (eine Stet=
le) de mededinging (naar een betrekking) openstellen ;( eine 43reisfrage) uitschr. ;( $auarbeiten) aanbesteden; (Steuent) uitschr., opleggen; — requireeren, opeischen; ficO a. = alles opschrijven,
wat men weet; zich schrijvende uitputten; vgl.
ausgercbrieben. II. ttuWfrOveiben, 1., ?lug':
frOveibung, w. = bevelschrift, verordening,
bericht ; bij eenroeping enz., vgl. au s r e n.
au4'14reten, ft. (b.) = uitschreeuwen, nit-, omroepen, (uit)venten; ten einde schreeuwen;
(einen fur reicb) laten doorgaan, uitmaken. ?Utd'
tiOreter, m. = omroeper. auW1cOveiten, ft. (1.) =
aistappen, (stappen) afmeten; a., (f.) = wijd
stappen, groote stappen nemen; [buiten de
perken gaan, buitensporig doen, uitspatten];
(wader, tftebtig) aanstappen. ItuWittreitung,
tv. —, —en afwijking, uitspatting, buitensporigheid. maittOrbotett, fcbro. (b.) = (Nut)
aftappen, (einett) laten, (fig.) aderlaten, geducht
laten bloeden. auWirOvoten, fd)w. (b.) = uit den
kelder haven, uitrollen; (rein aud)) bij 't vat
verkoopen; (Wleird)) uithakken. attOltOitrfett,
fcbw. (t.) = (mijnw.) blootleggen. TtuWitOuti,
uitschot,- mislukt stuk; komitee, komm.
missie. ftuOltOttfibogen, M. onbruikbaar
blad, misdruk. etuWteintfonitatieb, f = lid van
't komitee, van de kommissie. ?t101cOuti:
tiOung, w.=komiteevergadering. ?ttt6' Id) tt f3tag
m. = komitee-, landdag. ItudicOuttuare, tn. =
ongeregelde goederen, uitschot. auWfitiitteltt,
rd)w. (b.) = uitschudden. auWitbiitten, fcbtv.
uitstorten, -gieten; (feitt ,era) uitst.,
(1).)
ontlasten; (eitten Graben) volgooien, dempen;

Qluhj enwinlel.
(Zivibenben, bie Marie ufw.) uitkeeren; Dor
.2ad)ett a. = stikken van 't lachen, zich doodlachen ; vgl. IB a b. IttalrOfittung, ro. —, —en =
uitstorting enz., vgl. ausf cbiitten; 91. ber
9JZar1e = likwidatie en verdeeling van den
boedel.
andicinviiven, ft. (f.) = uit-, wegzweren. nub':
te§tuarmen, fcbro. (f.) = (Don Oienen) (WOzwermen ; (non Solbaten) zich tirailleursgewijze
ontwikkelen, verspreiden; ausgercbweirmt babett
= niet meer uitvliegen; uitgezwierd, uitgeboemeld zijn. auW4Obviiraen, ftw. (b.) = (uit)smokkelen. auWItOtnallen, sltOtutiOett, fdp).
(b.) = uitpraten, -babbelen, -kletsen. nub':
fOneteln, RIP). (1).) = uitzwavelen. {MO':
P4weit, m. —(e)s, —e = afdwalingl. auWicOmeis
fen, fcbw. (1.) = road, boogvormig uitsnijden,
-knippen, -schulpen; uitspoelen; afdwalen (van
't onderwerp), uitweiden ; uitspatten, losbandig
leven. au4ifeOtneifenb = overdreven, uitbundig,
buitensporig, losbandig. tinWicfttneffung, —,
—en = uitronding; afdwaling, uitspatting.
littWItOttnifung6tvei4, m. = afwijkingscirkel.
auWitOweigen, ft. (ti.) = zwijgen als een mof,
geen woord zeggen. auWicOlveiten, id)w . =
(i1en) gloeiend smeden, aaneenwellen. auWi
trOtuentmen,fdm. (1.) = uitOspoelen ; uithollen,
ondermijnen. attOTOtuenten, fcbtv. (b.) =(glazen ,
kruiken e. d.) spoelen, schoonmaken. aub's
POwingen, ft. (1.) uitzwaaien; (hennep) zwingelen ; (koren) wannen; (bie Ullird)e) uitslaan;
(een sloep) uitbrengen ; (intr.) ophouden met slingeren ; tirO a. = (aan 't rek) zwaaien. att4's
uitzweeten.
IcOtoilpn, IcOw. (I). u. 1.)
anWlegetn, fd)w. (f.) = uitzeilen, onder zeil
gaan.
I. anWteOen, rt. (b.) = uitzien; (lid) bie 9.1ugen)
uitkijken, -zien; (nad) etw.) uitz.; (gut, blaf3)
er uitz. ; wie bu ausfiebitl = wat zie je er uitl
er fiebt gan3 battacb aus = hij ziet er wel naar
uit, daar zie ik hem wel voor aan; es fiebt nad)
9legen, Sturm aus = 't ziet er uit, of we regen,
storm zullen krijgen; [140 etw. a. = rid) aus.
erf Oen], vgl. tDeitausfebenb. II. ttuOleOen,
1. = uitzicht, uiterlijk, v6Orkomen.
anWlefgern, fd)w. (b.) = (met.) uitzijgen, afdrijven. aubleiton, fcbw. (b.) = uit-, doorzijgen,
filtreeren. au4leinten, fcbtv. (b.) (ben bonig)
uit de raten laten loopen.
mete**, = (van) buiten, aan den buitenkant;
Don a. = van buiten, uitwendig; non a. ber =
van buiten af; nacb a. (bin) = naar buiten (toe).
att'fienbovb0 = buitenboords. littlettbüttOttun,
tn. = buitengrachtsboord, kontreskarpe.
fienbekb, m. = buitendijk.
auWlenben, um. (b.) (uit)zenden, -sturen.
ttlefienbing, 1. = buitending, iets uitwendigs.
ttu4lenbling, m. = zendeling. linWlenbung,
tv. = (uit)zending. auWiengen, id)w. (b.) =
uitbranden, -gloeien.
buiten-,
ItttlenlIgraben, m.; :Oaten, m.
voorilgracht ; -haven.
ftttlenOanbet, m. = buitenlandsche handel.
nulentliiber, m. = Jager (een zeil). ?Inlets:
lanb, f. = uiterwaard.
w.; :tette, ID.; wteitev, —
buitenillijn (omtrek); -zijde (-kant); -staander
(outsider).
tittlenttiinbe, 431. = uitstaande gelden, te boek
staande vorderingen; openstaande posten.
aulenttelynb = buitenstaand, niet aangesloten.
m. =
etulienljtnelt, tv.; :Wert, 1.;
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buitenhiwereld; -werk (van een vesting); -hoek.
ftulenibile, 431. = grensrechten.
aulev, 444 mit Zativ = buiten; behalve; a.
ber 3eit = buitentijds, ongeschikt;- a. Sorge
fein = (niet on)gerust zijn; a. lid) = buiten zich
zelf, van zijn stuk; a. mir waren 8 $erfonett
ba = buiten (behalve) mij enz.; (mit then.) a.
£anbes rein = buitenslands zijn; Stonj.: a.
bat = behalve dat; a. wenn = tenzij, vgl. 91 cbt
IV, War rung, Stanb e. a.
tiuler = buitenst, uiterlijk, uitwendig,buiten . . ;
ber ti.. e ecbeitt = de schijn, 't uiterlijk; eine
ii.. e Serleettng = een uitwendig kwetsuur;
d . . er Wert = nominale waarde.
aulerautt'lle§ = niet officieel, privaat, partikulier. au'1ereOvift'114 = niet-christelijk.
Itulerbeic#41anb, 1. = buitendijks-, voorland,
uiterwaard. aulerbeue = buiten-, bovendien,
daarenboven, behalve dat. ateterbienitlici) =
buiten den dienst, partikulier.
bab etuleve, ein Mellen° = 't uiterlijk, 't voorkomen ; 't uitwendige; (bas auffiillige qtuf3ere,
ein auffliffiges Ruf3ere(s));Minifter bes tuf3ern=
minister van buitenlandsche zaken.
aulere'Oelidi = buiten 't huWelijk verwekt,
onecht. aulereuropiViA = buiten-europeesch.
aulergeridWlitt = buitengerechtelijk, onderhands(ch). an'tergele4'ti4= onwettig. foetus
getualmelicii = buitengewoon, ongewoon, -gemeen, bizonder. aulerbalb (mit Oenitiv) =
buiten, aan den buitenkant.
iittleviitii = uiterlijk, uitwendig; oppervlakkig,
van buiten; aan den buitenkant. ettlerlidp
felt, w. —, —en = uiterlijk(heid), uiterlijke
schijn. aulern, ftw. (b.) = uiten, te kennen
geven, toonen; zeggen, verklaren; fic4 ti. =
zich uiten, zich openbaren, zich verklaren, zich
uitlaten (f id) fiber (2af.) IL).
autever'bentlic4 = auf3ergewObnIld).auler.
fintelii6 = boven-, onzinnelijk.
Ante* = uiterst, laatst, uiterlijk; naast, hoogst;
ber et.. e l3reis = de naaste prijs; aufs Ct.. e
erid)rocfett = hevig, in de hoogste mate verschrikt. attleritanibe = buiten (niet in)
staat. Sulevfte(6) = uiterste, hoogste mate,
ergste; bas a.. e wagers = 't uiterste wagen;
feitt /I.. es tun = zijn uiterste best doers; auf
bas L. e gefaf3t fein = op 't ergste voorbereid
zijn; maar: aufs et.. e gebracbt fen = tot 't
uiterste; menu's aufs L. e lommt = als 't heel
erg wordt, als 't er om spant.
au'isedouelit§ = buiten rang- of volgorde, bij
keuze.
gulerung, w. —, —en = uiting, openbaring;
uitlating, verklaring, uitdrukking, zeggen.
aufile4fen, fcbw. (b.) = (ecbilbwacbe, soot) uitzetten; (3affagiere) aan land, uitz., ontschepen;
[(aum Serfauf) uitstallen, buitenzetten] ;(Segel)
spannen, ontplooien; ( Q3 'dume) overplanten ;
einert Sall ob. rid) a. = acquit geven; (ber
0 efabr, hem Sturm ufw.) blootstellen, prijsgeven
(aan); (ein Stint)) te vondeling leggen; (eine
Rente) vast-, uitzetten; (Selobnung, $reis)
uitloven, uitschrijven; [eine 3eit a. fur = vaststellen voor; es a. auf = 't laten afhangen van];
(etunben) laten uitvallen; (eine Stung) schorsen;(eine 21rbeit, mit einer 9Irbeit auf ob. fur einige
Zage) tijdelijk staken, laten rusten; ber %tem
feet aus = stokt; — uitstellen, verschuiven,
overslaan; ausgefeete ecbulb = uitgestelde
schuld; an einer ea*, an einem etw. aus3ug
feeen baben = op lets, op iem. wat aan te merken hebben; an allem ausaufeeen baben = op
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alles vitten, bedillen; a . . be y fieber = intermitteerende-, wisselkoorts; (beim ecbaci) unb
Zomino) 't eerst zetten, voorzetten; [uitgaan
(van)]. WuWieliting, m. —s, —e = vondeling.
ItuWlelfung, w. —, —en = uitzetting; ontscheping enz., vgl.' aus f e e en; (ook) aanmerking.
ttuOlicbt, w. —, —en = uitzicht, (ver)gezicht;
bie 91. baben auf (9Iff.) = uitzien op; — (voor)uitzicht, kans, verwachting; er tat gute 91.. en=
een goed vooruitzicht; nicbt bie geringite 91. auf
Erfolg = niet de minste kans van slagen, hoop
op sukces; in 91. baben = kans, uitzicht, hoop
hebben op; in 91. ftellett = hoop geven op, voorspiegelen ; in 21. ftebett = te verwachten zijn, te
wachten staan; in 91. nebmen = zich voornemen,
ontwerpen, op 't oog hebben, voorloopig vast• stellen, rekenen met. aublic4t4to0 = zonder
hoop, z. toekomst, z. vooruitzichten; (bet Rampf
war) hopeloos. Itublic4t6puutt, m. = (plaats
van) uitzicht. au011.0t4reirti = hoopvol, veelbelovend. ItuWficttOtuvut, m. = belvedere.
aublideru, icbw. (i.) = uitzijpelen, doorzweeten
uitlekken (ook fig.). auWlieben, icbtp . (1.) =
uitzeven, zitten. attOliecign, fcbw. (ti.) = uitzieken. aublieben, it. (b.) = uitkoken, trekken;
(Silber) witkoken; a., (f.) = uit-, overkoken.
auWiingen, ft. (b.) = uit-, ten einde zingen;
(bie elimme) (door zingen) ontwikkelen,vormen;
er bat rid) ausgefungen = hij heeft zich afgezongen, heeft Been stem meer. auWitntten, it.
(h.) = verzinnen, uit-, bedenken. au6'filieu, ft.
(b.) = (f eine 3eit) uitzitten; (einen eeffeI)
doorzitten, uitslijten; buiten zitten (als StleinVittbler 3. S.), een stalletje houden.
aublOOtten, fcbw. (b.) = (met elkaar) verzoenen;
114 a, = zich verzoenen. VtitWiDiptuttg, ID. -,
—en = verzoening. auWfottbern, fd)ro. (b.) =
afzonderen, afscheiden; uitzoeken, -schieten,
sorteeren. aublonberung, w. —, —en = afscheiding aublortieren, icbw. (b.) = (as)sorteeren; uitschieten.
aungiOnt Rim (1.) = bespieden, spionneeren;
(nacb etw.) scherp uitkijken. ItuOlpann, m.
—(e)s, —e, Itub'Wattu(e), ID. -, ..ne(n) =
uitspanning, wisselplaats voor de paarden,
herberg (Ivor vrachtrijders). auWipatmen, idp.
(b.) = (g3ferbe) uitspannen; (tee, Segel) spannen ;(eticferei)afspannen ;(dengeest)ontspannen;
— (intr.) pleisteren ; wat rust nemen, er even uitgaan.tiu0'1Vattitung,w.= uitspanning (van paarden); rust, ontspanning. aublparen, fcbw. (b.) =
vrij-, openhouden, uitsparen. aubilpeien, ft.
(b.) = uitspuwen, -braken, -werpen. aubVel•
ien, fcbw. (Ii.) = (Storn) pellen. attliVerrett,
fcbw. (1).) = buiten-, uitsluiten ; ook = auss
fprei3 en. lIttWipervuttg, w. —, —en = uitsluiting, lock-out. au6Vidett, fcbw. (b.) = bespekken, lardeeren. aublOtelea, fd)ro. (b.) =
tilt-, ten einde, afspelen; (eine Slarte) uitsp. (ook
rig.), spelen; (eine (g affs) sp. om, verloten; (ein
3nftrument) uitsp., (met sp. beter slechter maker)
afsp., (ben eitten gegen ben anb ern) uitsp.; (intr.)
't eerst op-, uitkomen. auOlpinuen, ft. (b.) =
(aan-, uit)spinnen, uitweiden; (ein Stomplott)
beramen. andlpionieven, fd)w. (b.) = bespieden. attOlpatteln, fcbw. (1.) = (einett) een
beetje bespotten. auWfOotten, fcbw. (b.) =
bespotten.
elud'iptado, tt). = uitspraak; verklaring; (soms
ook)onderhoud,gesprek;(ook)debat ;es lam Sur 91
=tot een verklaring, tot een uiteenzetting. ?tub'.
fOraiOebebeidnumg, w.=('t) aangeven v. d. uit-

Qiusfpradowiitterbud).

77

spraak. eittWfOrtutetnarterbuit, = uitspraakwoordeboek. auWfPreitbar = uitspreekbaar,
uit te spreken. au#'10-rettett, ft. (b.) = (ein
Wort, einen Sat) uitspreken; (ein Udell) uitspr.,
vellen; — (intr.) ophouden met spreken, ten
einde spreken; (vgl. aus g e fp r o cb en); [prokiameeren, uitroepen]; fitt a. = zich uitspreken;
(fur, gegen) zich verkiaren (voor, tegen); zich
uitdrukken; zich openbaren, spreken uit; fid)
fiber einen ob. etw. a. = over iem. of iets zijn
meening zeggen, zijn hart uitstorten. att#'14yrei.
ten, .10reisett, fcbto. (b.) = uitspreiden, wijduiteen zetten. auWfprengett, fcbw. (b.) = laten
springers; (uit)sprenkelen; (ein Gerficbt)
strooien. auWitivingen, ft. (1.) = uit-, of-, losspringen ; (voor)uitspringen; a. . ber Winfel =
uitspringende hoek. aublOrit)en, Rip). (b.) =
uitspuiten (ook: blusschen), -spatten; a., (f.) =
uitspringen, -spatten. aubifproffen, fcbro. (f.) =
uitspruiten, -loopen. Rublpritc§, m. = nittun = een
spraak, vonnis, beslissing; einen
oordeel uitspreken, een vonnis vellen. att6'•
uitwerpen,
Putbeinf . 10410ent fd)ro. (1).)
doen uitspatten; a., (f.) = uitspatten, -borrelen.
attnntden, film. (b.) = uitspuwen. au#11441ett,
fcbto. .) = (uit-, om)spoelen, wasschen; ondermijnen, uit-, wegspoelen. Ittt6'10filftett, m. =
omspoelingstok (v. d. hoedemaker); spoelbak
(van den lakenvolder). au6'10iittbett, .1puttben,
fcbw. .) = (van binnen) met planken beschieten, beschoeien. auWipiirett, id)ro. (b.) = uitvorschen,-visschen, opsporen ;op 't spoor komen.
auWitaffievett, fdp). (b.) = garneeren, stoffeeren
(ook fig.), opsmukken; uitrusten. aubitallett,
fcbto. (b.) = uit den stal brengen. aud'itantpf en,
fd)w. (b.) uitstampen, -stooten; -trappelen.
ItuWftattb, m. =uitstel, termijn; (werk)staking;
in ben 91. treten = 't werk neerleggen, in staking
gaan; ook = 21uf3enitiinbe. auWftentbig =
stakend. Itubitiinbige(r) = staker. aubifttin.
Tern, lotto. (b.) = met stank vullen, verpesten;
snuffelen, de lucht krijgen (van jets). atteiftana
sett, fcbw. (b.) = (uit)ponsen, perforeeren.
auWitattett, fd)tv. (b.) = (eine Zod)ter) een uitzet, een bruidschat geven; (einen eobn) vestigen, in een zaak zetten; (mit elm) voorzien van,
uitrusten met, begiftigen; tooien, versieren,
stoffeeren, inrichten. meub(i)leeren. ItuWitat.
tune, w. —, ----en = uitrusting; onderdeelen
(van machine bijv.); schenking, uitzet, bruidschat, vestiging (vgl. ausitatten); versiering,
stoffeering, inrichting. ttuWitattuttOoner, ---kijk-, dekoratieopera. MtWitattunsOftfid, =
kijk-, parade-, dekoratiestuk. auWfttittben,
fcbw. (b.) = (uit)stoffen. auWitattpen, idgo.
(b.) = (uit-, weg)geeselen.
aubltetten, ft. (l.) = (bie 9lugen) uitsteken;
(91afen, Zorf) steken; (einen Graben) uitgraven;
(in b p i& in Rupfer) graveeren; (ein Mufter) nitprikken; (einen) verdringen, uit 't zadel lichten,
den voet lichten; overtreffen; (eine Wlafte)
uitdrinken,knappen;(ein gaf3) uithevelen. nub'.
ftettett, Ito). (b.) = (erne Wabne, bie 3unge)
uitsteken; (93o1)nen) poten, zaaien; (ein eager)
afbakenen, -steken; (ein tau) vieren. auWftes
t(e)n, unr. (b.) = uitstaan, doorstain; dulden,
lijden, verthagen; [buiten staan met een stalletje] ; uitstaan (non Gelb); niet inkomen, onbetaald zijn; op zich laten wachten; staken; viel
a. Ijaben = veel uitstaande gelden hebben; vgl.
etbulb. auWiteifen, fcbw. (b.) — (met voering)
opstijven; (met planken d.) beschoeien,
schoren. auWfteifien, ft. (f.) = uit-, afstappen;
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aan land, aan wal stappen. anWfteinett, fcbw.
(b.) = (Stirfcben) van de pit ontdoen. auWftel.
ten, fcbtro. (b.) = (Scbilbwacben) uitzetten;
(Garen) uitstallen, ten tobn stellen; [(einen
bem bobtt) blootstellen, prijsgeven]; (ein %et)
spannen ; (2Becbfel) trekkers, afgeven; (einen
q3afi, ein 3eugnis, eine Zuittung) afgeven, uitreiken, ter hand stellen; Retto. an einer Cast e)
aanmerken, vitten (op)]. littOlteller, m. —s,
— = tentoonsteller, expozant; afgever, trekker
enz., vgl. aus ftellen. etuWitellung, w.
tentoonstelling, uitstalling, uitreiking; reklame,
bezwaar, aanmerking; [(an einer $erfon
mad)en) aanmerking, vitterij, kritiek (op)].
tittWfteffungOnebitube, 1. = tentoonstellingsgebouw. ItuWitellungbtag, m. = datum (van
een wissel), dag van trekking. anWftemnten,
fcbto. (1.) = uitsteken (met den beitel). auWfte0.
pen, fcbro. (b.) = stikken, doornaaien. littWiter.
beetat, m.: auf ben 91. fommen, gefett werben =
bestemd zijn om te verdwijnen. auWiterben, ft.
(1.)=uitsterven; verdwijnen; aus g ef to rb en=
uitgestorven (ook fig.).
elttWftetter, w. = uitzet, bruidschat. auWfteuern,
Pty . (b.) een uitzet, bruidschat geven, uitrusten; (ook) van de tijd afvoeren: ausgef
fteuerte erwerbsIoie= afgevoerde werkeloozen;
(intr .) uitvaren.
ItuWititt, m. = puike wijn, vgl. 9tus e e. att6'.
fatten, fcbto..(b.) borduren; stikken. nub's.
ftiebett, fdm. (b.) = uitstuiven [auOltinunen,
fd)to. (b.) = goed stemmen].
aualtObertt, fcbto. (b.) = op-, uitjagen; opschommelen, vinden. aub'ftottern, [d)w. (b.) = (We
3tibne) uitpeuteren. audItoden, fcbto. (b.):
einen Math a. = in een bosch wortels en stompen van boomen uitroeien. ttuWitotifeffett, 1. =
stopper, stophout. aud'fteOfett, [dm. (1.) =
(etubI, eattel) (op)vullen; (tier) opzetten.
ItuWitofj, m. = uitval, eerste stoot (beim
[ed)ten). auOiftoten, ft. (b.) = uitstooten,
-slaan; (Wenfter) inslaan; (einen) uitst., -sluiten ;
(einen giud)) uitst.; (Seuf3er) uiten, slaken,
loozen;
(beim Wecbten) een uitval doen;
vgl. a 3.
auWftratfen, fdp. (b.) = (uit)stralen. au6'.
ftvettett, fcbw. (b.) = uitstrekken, -steken (9irme,
Oeine, bie 3unge); (ijzer) rekken. auOtreitten,
ft. (ti.) = uit-, glad strijken; (aalten) glad
strijken, uitmaken; (Wale) uitstr., afschaven;
(Wugen) volstrijken, voegen; (ein Vort) doorhalen, -schrappen; [(einen) met (zweep)slagen
verwijderen]. attOltreife(f)n, fcbw. (b.) =
doppen. attOltreifen, (f.) = een uitstapje
doen; op verkenning uitgaan, rondzwerven.
aubltreiten, ft. (b.) = uitvechten; of-, ontstrijden. aubiftreuen, fd)w. (b.) = uitstrooien,
-zaaien; (Gerficbte) uitstr., verspreiden. ?tub'.
fttitt, m. doorhaling, korrektie. auO'fticatnett,
fcbw. (I.) = uitstroomen; -loopen, zich uitstorten; a., (b.) = uitgieten (in stroomen). ?tub's
ftrantung0batne, m. = afgewerkte (verloren)
stoom.
auWitubieven, fcbw. (b.) = uitstudeeren: zijn
studien voltooien; grondig bestudeeren. au0'.
ftitrutett, fdp.o. (f.) = naar buiten-, uit-, wegstormen; a., (b.) = uitstormen, -razen; uitstorten. aub'ftiirsen, fcbw. (b.) = uitstorten.
atte'fluten, fd)ro. (b.) = uitzoeken; geheel doorzoe'ken; vgl. ausgefucbt. aubliiten, fcbw.
(aan-, ver)zoeten.
(b.)
?tuft, m. —es, —e = (nrbb.) oogst. Ituftintagett,
m. = oogstwagen.
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aubliffetn, fcbw. M.) =lambrizeeren. au0lan5en,
fcbtv. (1.) = uit-, afdansen. aublatiesieren, fcbtr.
(b.) = behangen, bekleeden. auWtaften, 1d)w.
(1.) = al tastende afmeten. elutilau14, m. =
(uit)wisseling, ruiling; VI. ber (von) Oebanfen,
Don (befilblen = wisseling van gedachten, van
gevoelens. audlaukten, fcbw. ( I) . ) = (uit-, om-,
ver)wisselen, (om)ruilen ; vgl. a u s g e t au 1 cb t.
llu0laufittue(Ofel, m. = ruilwissel. au0leeren,
id)u). (b.) = teren. aubleilen, id)u). (b.) = uit-,
verdeelen, uitreiken.
Itulter, w. —, —It = oester.
elu'lternlibant, w.: sbetillter, m.; •fang, m. —
oesterllbank: -put (-park); -vangst.
eluift erulffii tliev, m.; .tiinbler, m.; =On!, m.;
.fitale, w.= oestenvisscher (vogel: scholekster);
-koopman; -park; -schelp.
tluilternftein, m. = versteende schelp.
Wu'iternitubt, w. = oseterteelt.
auOitiefen,fcbw. (b.) = uitdiepen, -hollen,-graven.
au6lifteln, Pm. (b.) = betweterig, peuterig
bedenken. au6lilgen, fcbw. (b.) = uitwisschen;
(uit-, ver)delgen, uitroeien. att6loben, fd)w.
(b.) = uitrazen, -woeden; (feinen 3orn an einem)
uitlaten; flit a. = uitrazen. auWtollen, fd)w.
(b.) = uitrazen, -dartelen. au0lOnen, fcbw.b.)=
uitklinken, wegsterven. aublofen, fcbw. (b.) =
uitrazen.
audlraben, fd)u.). (1.) = uit-, wegdraven ;a.,(b.)--in draf zetten. ?tuOlrag, m. —(e)s, .. triige =
einde, afloop, uitkomst, beslissing; (ook, vooral
my. 91u s tr ii g e) scheidsgerecht; Sum 91. bringen
= doen eindigen, uitmaken, tot een beslissing
brengen; Sum 91. gebrad)t werbett, fommett =
(ook) zijn beslag krijgen; giltlicber 91. = minnelijke schikking. glubtriigegerii4t, 1. = scheidsgerecht. etuWtritgatrii§ter, nt. = scheidsman.
aublvagen, ft. (b.) = uit-, naar buiten dragen;
(brief e, trot) bestellen, rondbrengen, bezorgen ;
(ein (bebeimnis) uit-, overbrengen; (eine arage,
einen Streit) beslechten, uitmaken; bas lab
a. = 't bezuren; (To unb fo Diet) opleveren, bedragen; eitt ausgetragenes Stinb = een voldragen kind. tittOlriiger, m. = (pakj es-, krante)rondbrenger, boodschaplooper, loopknecht;
overbrenger, klikker. IluOtrtigerer, w. —, —en
= babbelzucht, verklikkerij. 11u6Irligle-r =
(fbb.) 911tenteiler, (ook) rondbrenger. [au0'.
Wield; = voldoende, winstgevend]. ?tub'.
tvagung, w. —, —en = bezorging, beeindiging,
enz., vgl. austragen.
anittal' = austraal, zuidelijk, op 't zuidelijk
halfrond. ttuitrat'evbe, w. = austraalaarde,
-zand. /tuft-milieu, 1. = Australia. etuftvailier,
nt. —s, — = Australier. auftralifit = Australisch. Ituftrallictt, 1. = austraal-, zuiderlicht.
ittuftralineger, in. = Austraalneger (van 't zuidelijk halfrond).
Iluftvalien,f. = Austrazie. auftrallfit =Austrazisch.
aublvauern, 1d)w. 0.) = den rouw uitdragen;
ophouden met rouw dragen, met treuren. au6'.
träufeln, id)w.(t).)=uitdru ppelen. auWtedumen,
fdp.u. (1).) = uitdroomen. auOitreiben, it. (b.) =
uitdrijven, -jagen; (bas Vet)) naar de weide
drijven; (einem elm.) afleeren. aublrennen,
fcbw. (b.) = los-, uittornen.
au6lreten, ft. (l.) — ((etreibe, Zrauben) treden;
( euer) uittrappen; (Sd)ttbe) aftrappen, uitloopen; (Stufert) uitloopen, -slijten; a., (f.) =
( er) uitgaan; (aus ether OefeIlicbaft) (er uit)gaan,
bedanken; (aus ben 91eiben) uittreden; verlaten;
(schoolw.) naar achteren gaan; (aus einem
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Oefcblift) uit .. gaan; (Dom gaffer) buiten de
oevers treden, overstroomen; — uitvloeien.
auditvinten, ft. (b.) = uit-, leegdrinken. ?tub'.
Wit, m. = uitgaan, -gang; uittrede, ('t) bedanken (voor 't lidmaatschap) enz., vgl. austret en;
ontslag; balkon; uittreding (eines $laneten aus
bem Scbatten), emersie. audlroifnett, fcbw. (b.
u. 1.) = (tr. en intr.) (uit-, op)drogen. auW.
trommeln, fcbw. (b.) = uittrommelen, bij
trommelslag bekend maken; uitjouwen (door
trommelen en kloppen).
auWtrompeten, fcbw. (b.) = uit-, rondbazuinen,
uittrompetten. auWtrii#feln, fdyw. (b.) = uitdruppelen, druppelsgewijze uitgieten; a., (f.) —
uitdruipen. attOltrobfen, pm (f.) = uitdruppen
auOlfifteln, zie austifteln.
au6lun, unr. (1.) = uitdoen,-trekkers; blusschen;
(l elb) uitzetten; (etw., Stinber) buitenshuis
doen; [fic§ a. = zich uitlaten]. au0lunien, fcbw.
(b.) = leegsoppen. atibluf(Oen, fcbtb. (b.) =
afwerken met 0. I. inkt, wasschen; (prentjes)
kleuren. aublitten, fcbtu. (1i.) = (bie Stunben)
uitblazen, -toeteren.
auWiiben, RIM. (b . ) = (uit-, be)oefenen;
plegen, begaan. intOlibenb = praktizeerend
(9fr3t); uitvoerend (OewaIt, Stiinftler). ?ha'.
Wiling, w. = uitoefening; in 91. bringen = in
praktijk brengen ; in 91. ((b en.) = (ook) krachtens.
elub'berrauf, m. = uitverkoop, opruiming.
aubiberfaufen,fcbw. (b.) = uitverkoopen. nub's
ber1(10ind = (gwst.) onbeschaamd.
auWiniutfen, ft. (1. u. I).) = uitgroeien (ook fig.),
volwassen worden; mislukken (van gewas bijy.);
kromgroeien, een uitwas krijgen; (van wonden
e. d.) vergroeien; Tit# a. = volgroei'en, geheel
ontwikke]en; ausgewa cb fen = volwassen,
-groeid, (fig.) echt. auOlutigen, fcbtb. (b.) = uitwegen; (te lichte munten) uitwippen. fliudluabl,
rv. = keus ; keur, bloemlezing; eine VI. treffen =
een keus doen; reicbe 91. = ruime keus. att6'•
MAW**, fcbw. (b.) = (uit)kiezen, uitzoeken;
ausig ew ablt=(ook)uitgezocht.ttuOlnatifens
bung, w. = zichtzending. au6lualfen, fcbw.
(b.) = walkers, vollen; afranselen. anOlualsen,
fdp. (b.) = uitrollen (de aren); uitwalsen,
-pletten. Ilualvanberev, m. = landverhuizer,
uitgewekene, emigrant. aubluanbetn, fd)w.
(f.) = uitwijken, zijn land verlaten, uittrekken,
emigreeren. ?tubluanbevung, w. = landverhuizing, emigratie, ('t) uittrekken. au0luannen,
fcbw. (b.) = uitwannen. [aubluarten, fcbw.
(1.) = 't einde afwachten, blijven tot 't elude].
auWWilttig = buitenlandsch, vreemd; van
buiten (de stad); bie 1I.. en 9ingelegenbeiten,
bas 91.. e = Buitenlandsche Zaken; bas 91.. e
imt = ministerie van B. Z. (van 't D. rijk).
attOituii-00 = buitenwaarts, naar buiten; in
't buitenland, in den vreemde; buiten (de stad);
buiten(shuis) (ellen 3. Z.). au0itroafiten,It. (I).)=
uitwasschen, -spoelen; weg-, uitwasschen; wegspoelen, ondermijnen. attOluattieren, fcbw.(b.)=
watteeren.
auOlvertfelit, fcbw. (b.) = (nit-, ver)wisselen;
vgl. ausgetuecbfelt. ftuditueg, in. = uitweg,
-gang; (red)middel, uitweg. auWW0en, fcbm.
(b.) = uitwaaien, wapperen. ?tublveltt (e) glei0,
1. = wisselspoor.
I. aub'weitten, rdm. (1. u. 1.) = (tr. en intr.)
uit-, doorweeken. II. auWtuel(ten, ft. (1.) = of-,
uitwijken; (einem) uitwijken, plaatsmaken voor,
ontwijken; (einer Cade) ontwijken, vermijden;
a . . be 9Intwort = ontwijkend antwoord.
WuOluelit(e)fttiene, w. = rangeerrail, -lijn.
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itnWtoelt4(e)itelle, w. = wisselplaats. etud'.
tvelOung, w. —, —en = uit-, ontwijking.
andlneiben, id)w. (b.) = (eenha,as)ontweien, uithalen. auWitnlinn, fcbw. go = (einen) tot priester wijden. au0'weinen, fcbtn. 0. ) = uitwerpen,
-schreien, -huilen. etuOlvei6, m. ..ies, .. le =
bewijs, getuigenis, legitimatie; pas (voor reizigers); opgave, verklaring, staat, overzicht;
ttacb 91. bet Oefete = in overeenstemming met,
volgens de wetten. anOluelien, ft. (b.) = nit-,
bewijzen, aantoonen, bevestigen; einen (aus
bem 2attb itim.) a. = 't verblijf ontzeggen,
verbannen, uitzetten, over de grenzen zetten;
04 a. = zich rechtvaardigen, zich legitimeeren;
bas with lid) a. = dat zal wel blijken, de nitkomst zal 't leeren. etuOluelbtarte, w. —
legimitatie(kaart). aubluel6iltft (mit Oen.) =
volgens. anWtveiten, fcbtu. (b.) = witten. 1W'.
Unlink', w. = uitzetting (uit een land bijv.);
ook = 91usro eis. anOlueiten, fd)m. (l.) =
verwijden, uitrekken, verbreeden; (banbt
idtttbe) oprekken; flit a. = zich uitstrekken.
attOlvenbig = uitwendig, van buiten; uit 't
hoofd (fatten, Mitten); bas wet Id) a. = dat
ken ik van buiten, weet ik al lang. anOluerf en,
ft. (1.) = (9infer, 91ete) uitwerpen; (Weuer,
3iut) spuwen, uitbraken; (einem ein /Inge)
uitgooien; (aeuer) uitgooien, blusschen;
(Gcbled)tes) weg-, uitwerpen; (bctien) ontweien,
uithalen; (einen (braben) uitbaggeren; (einen)
uitwerpen, -stooten; (einem ein Zabrgelb, eine
'dente u. a.) uittrekken voor, vastzetten, toekenneni (beim Spiel) 't eerst werpen, uitgooien.
aubluerten, id)w. (t.) = produktief maken,
benutten. aubluettern OW fcbw. (b.) = uitrazen, zich ontladen; es tat ausgewettert =
't onweer is voorbij. aud i wellen, id)w. (b.) —
(eine Gcbarte) uitslijpen; (fig. een tout, verlies)
herstellen, (schande) uitwisschen, (beleediging)
betaald zetten. au4luitleln, fcbw. (b.) = nit-,
loswikkelen; (ein Stinb) nit 't pak nemen, losbakeren ; (lid)) er nit redden. auO'tviegen, Rip,.
(b.) = uitwegen. att4InInben,ft. (b.) = uitwringen;
losdraaien; ophijschen, -winders (met een katrol).
an6Inintern, fcbw. (I).) = aan de winterkou
blootstellen; door den winter heen brengen;
a. (f.) = veel van de kou lijden. auOluipfein,
idm. (b.) ------ (93Ftume) toppen. aud'hil4Ann,
icfm. (b.) = uitwippen.
auOlulden, fcbw. (1.) = uitwerken, gedaan
krijgen, (einem elm. = voor iem. iets) verwerven, -krijgen, (iem. lets) verschaffen, bezorgen, bewerken; uitwerken; (von eitter 91r3ttel)
niet meer werken; (ein ( ewebe) afwerken.
auOlnIrren, fcbw. (b.) = ontwarren. au6'.
tolictien, fcbw. (b.) = uitwisschen, nit-, afvegen;
(Oeicbriebenes) uitdoen; einem eins a. = ient.
er een geven (een klap nl.); einem bie 9fugett a. —
iem. beetnemen, bedotten. anWtnittern, id)w.
(1.) = achter lets komen, de lucht van lets
hebben; doen verweeren; (93titteralien) ontbinden, oplossen; a., (1.) = verweeren, -gaan;
uitslaan.
autrtublben, icbw. (b.) = verwulven, welven.
ffitOltnit§6, m. ..ies, ..wilcbie = uitwas, wanstaltigheid, verkeerdheid, misbruik; uitgroeiing. aublniltilen, fcbw. (ti.) = uitwoelen,
ont-, uitgraven. etuOlourf, m. = uitwerping,
opgeving; spuwsel, uitwerpsel; heffe, uitvaagsel, uitschot; [raming]. aublviirfeln, icfm. (b.) =
dobbelen om, verdobbelen. Wu6lniiviling, m.
—5, —e = uitgeworpene, verworpeling; uitwerpsel. anOlnilrgen, Kim. (l.) = uitbraken;
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(eine Stab° uitmoorden. [auWnntriein, Icbm.
(1.) = uitroeien; ontwortelen]. aublnliten, ftw.
(b.) = uitwoeden, -razen; zijn woede uitlaten.
audladen, icbw. (1.) = uittanden, -snijden,
-knippen. aubla#1en, film. (b.) = (einem etw.)
betalen, (fig.) betaald zetten; (91rbeiter) uitbetalen ; (eine Witte) uitkeeren; bas 3abit fieb
nicbt aus = dat maak-t de kosten niet goed, dat
rendeert niet. aniYatiOlen, fcbua. (b.) = (uit)tellen, bij 't getal verkoopen. einWin'Olung,
w. = uitbetaling, -keering. au6'3abnen, fcbw.
(b.) = uittanden; ausge3at)nt baben = alle
tanden hebben. anWaanten, icbw. (1.) = beknorren, kapittelen, doorhalen. auW3a0fen, fcbu).
(b.) = uit-, leegtappen; bij de maat verkoopen.
anWiebren, fcbw. (b.) = uitteren; lie# a. = wegteren, -kwijnen. etu6lebrung, tv. = (long)tering. auW3e1c§nen, fcbw. (1.) = (uit)teekenen;
noteeren; (Waren) merken, (mit bem 93erfctufs.
preis) prijzen; een teeken aan lets hechten of
maken; onderscheiden, doen opmerken, met
onderscheiding behandelen; iiif) a. = zich
onderscheiden, uitblinken, uitmunten; vgl.
a us g e3 eicbn et. etub'eleftnung, w. = merk,
etiket; onderscheiding; 91.. en (eine lt.) erbaften
= (ook) bekroond worden. att6'3elbetn, fdp.
(b.) = (bie OiettenitOcfe) ledigen.
auten .. .
zie na ausfeimett.
'utter ..,
iluilev ...
anWaieben, ft. (b.) ---. (Welber, etiefef) uittrekken, -doen; (einen 3atjn) trekkers; (eine 13flan3e,
allur3e1) uittr., -rukken; (bie Zuabratwur3e1)
trekken; (einett) uitkleeden, -schudden, plunderen, berooven; (ein 93ucb) excerpeeren; (eine
9/ecbttung) schrijven; (Striluter) (af-, uittrekken; (einen Itid)) uittrekken, -schuiven; (bie
Mir*, einen laben) uittr., (uit)rekken;
(larben) doen verbleeken, verkleuren ; a., (1.) —
nit-, vertrekken, verhuizen; beimlid) a. = met
stifle trom, ver-, aftrekken; ilch a. = zich nitkleeden. nu4'3ie1 tiftt, m. = uitschuif-, uittrektafel. au6'31e0en, fcbw. (b.) = (de haartjes) den
voor aan uittrekken. anWsieren, jobw. (ti.) =
aus'fcbmilden. anOliffern, fcbw. (b.) = uitcijferen. auW3Intntern, fcbw. (b.) = betimmeren,
-schoeien. auW3innen, fdp. (1.) = vertinnen.
analtrrein, idp. (b.) = afpassen, (met den
passer) afmeten (ook fig.). attO'gicten, fd)tu.
(b.) = uitsissen, -jouwen.
tittWattg, m. = nit-, aftocht, ('t) verlaten;
uitwijking, (land)verhuizing; uitschuif-, uittrekblad (eines Votes); lade; uittreksel (aus einem
Oucb u. ii.); aftreksel, extrakt. etuWaugliaub,
1. = lijftochthuis. aub'iligilit = ausBugs=
w elle. ItuW3uggeit, 1. = feast van den nittocht (uit Egypte), ('t joodsche) Paaschfeest.
au6'3ng6Weile = als (bij wijze van) uittreksel.
aubluOien, idnr. (1.) = (Webern, baare) uitplukken, -trekken; (Gabe u. et.) uitpluizen.
?tut, 1. = auto, tuf-tuf. au'teln, fcbw. (b.) =
autoen, tuffen.
Itutfientie', w. — = 9tubtenti3ittit. aution'.
ti itt = authentiek, echt. flutftentisitdt, m. —,
—en = authenticiteit, echtheid, geloofwaardigheid.
nutter, m. —s, — automobilist. ?W ile, V. —,
—5 = auto. etutobtogvaOr, m. = autobiograaf, zelflevensbeschrijver. glutoblogra0Ofe',
w. = autobiografie. autobiogra'00110 = autografisch.tiulobub, m. = autobus. etutinttho'ne,
m. —n, —n = autochtoon, oorspronkelijke
inwoner.

Qiutobafee
autodafe, plechtige
Itutobafe, 1. —s, —s
ketterdood.
Itutebibart, m. —en, —en = autodidakt, die
zich zelf onderricht (heeft). autobibatli14 =
autodidaktisch. autobtptalttilt§ = autodynamisch, zelfwerkend.
Vtletogarage, w. = autogarage.
Tfutograinne, 1. —5, —e, Itutogra#0', m. u. 1.
—s, —e(n) = autograaf, eigenhandig schrift.
= autografie. autegra.
VtutograiAie', w.
Obie'rett, fdp. (1.) = autografeeren. nutogva'•
autografisch. flutolvar, in. —en,
povico
—en = autokraat, onbeperkt heerscher. ?tato.
trete' (spr.: ..tie), —n = autokratie.
autotrallicb = autokratisch. tiutoutat', m.
—en, —en = automaat. autoutalife# = automatisch. eitttontobit', 1. —s, —e, = automobiel.
automobieldief,
ftutontobilWiii4ter, m.
-Blooper. antotteue = autonoom, zelfstandig.
—n = autonomie. WW1).
tintonontie', tv.
$jonie', w. = autofonie, zelfmoord.
w. —, —en autopsie, (zelfbe)schouwing.
etulor, m. —s, ..o'ren = auteur, schrijver.
Ttutorilation', iv. —, —en = autorizatie, machautorizeeren.
tiging. autovilie'rett, fd)u). (b.)
giutoritiit', w. —, —en = autoriteit, overheid,
gezag. ltutorittilettglaube,
autoriteitsgeloof.
W410.1'401)4% w. — = auteurschap.
—n = autotypie.
ffutottWe',
aut1c0! 440)01 = au!, owee!
Olugitiaetrttooen, 9131. = hulptroepen.
afv = a vista: op, na zicht.
Itral', m. —5, —e = aval, wisselborgtocht.
abalie'ren, fdpio. (b.) = aval geven, voor aval
teekenen (mede-onderteekenen als borg); avaleeren, verslinden.
Ilbatt'ce (spr.: avdse), m. —n = avance,
voorkomendheid; winst, voordeel ; voorschot;
in W. Iteben = tegoed hebben. etbanceutent
(spr.: avdsemd), 1. —s, —s
avancement, bevordering. abancie'ven (spr.: avdsieren), Idgo.
avanceeren, bevorderd worden.
(1.)
firanta'fie (spr.: avdtaazje), w. —, = avantage, voordeel. Itrantagette, m. —s, —e =
aspirant-officier, nu sabitenjunfer; (ook wel
meer alg.) aspirant.
—n = avantw.
etbantigarbe (spr.:
garde, voorhoede.
= (bed.) gemakkelijkheid, losheid,
fired',
zwier.
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babvioniid).

ft'bonati'a, T. —s, —s = Ave Maria.
Itbentiltilrber
m. = Aventijnsche heuvel.
.),
fthentiive, (spr.
—n = avontuur.
m. —es, —e
avers: voor-, beeldzijde
(van een munt).
zie WDerfional...
liberlar
elberlioni , W. —, —en = aversie, afkeer.
ftherlionat'quantuut, 1 , quuttne, w., ?tree.
lunt, f. —s, ..la = ronde som, storting ineens;
(in 't biz.) afkoopsom.
abevtie'rett, Wax (b.) = verwittigen.
tv. = aviatiek, vliegtechniek, -kunst.
efrialifer, m. —s, — aviateur, vliegtechnikus, vlieger.
etbi4' (spr.: avie of avies), m.
les, „le =
advies, bericht, aankondiging. ItbiWbrief, =
adviesbrief. abilie'ven, id)m. (1).) = advizeeren,
berichten, maiden, aankondigen. ftri011attlet,
W. = adviesklauzule (op wissels). m.
—5, —5 = adviesjacht. etrilobtief, m. =
adviesbrief.
a vista = a vista: op, na zicht.
w —, —en = terugroeping.
= oksel...
m. —(e)s
axiniet, bijisteen.
1. —5, —e = axioma, grondstelling.
tigutin'iter teiWit§ = Axminster tapijt.
?tit, w.
jute = (groote) bijl; bie W. an ben
Baum legen
de hand aan 't werk slaan;
ber etnen Site' breben (finben, toiffen) = de
zaak bij 't rechte eind aanpakken. egtit§ett, I.
—s, — = bijltje. ligetieft, 1., .0ettn, m., .itiel,
m. = bijlsteel.
auf 3eit.
a. 3.
ttialee, w. —n = azalia, azalea.
Itaetat', I. —(e)s = azijnzuur zout. gt3ettitetti,
I. —s = acetileen. etaettOltittre, tr. = azijnzuur.
It&ibinteler, m. = zuurweger. ltaibul',1. —s =
aciduul.
Itaimut', m. —(e)s = azimut, toppunts-, middag hoek. 113intutat'... = azimuth...
ttau'ren, 131. = Azoren (eil.).
1. —(e)s = azoot, stikstof.
aaolift0 = azotisch, stikstofhoudend.
?Weft, m. —tt, —n = Azteek (Am. volksstam).
m. —5 = azuur; hemelsblauw.
agueblatt = azuurblauw.
= amen.
Wilma, $1. = ongezuurd brood.
ftiOntit', m. —en, —en = Azymiet (spotn.
voor die bij 't Avondmaal ongezuurd brood
gebruikt).

•

— = B: (9:1h11.) B.33/oll = b-mol, molfa, 1.
teeken; B.Zuabrat = herstellingsteeken;
(Zrief) = (beursnoteering) „aangeboden".
(Z3anfaftie, Q3anfaffignate) = bankaanO.
deel.
tSaal (einfilbig), m. —s
BaAl. Saa16'.bietter,
sOviefter, m , gOttffe, m. = BaAlsdienaar,
-priester. SaaWbiestit, m.
Baftlsdienst.
Saab, zie 3as.
—: in bie
gei)en = naar bedje
gaan;
macben
gaan slapen; ook =
babe
babbelen, snappen.
OtWoein, fdm. (1).)

—, —n = Oar)) oud wijf; (gwst.)
ea'be,
tulband.
1. = Babel; bas neue
't nieuwe
Babel (Parijs); Zurmbau
= toren van
Babel, verwarring.
Sabi'ne, W. —, —n = babine (Russ. kattevel).
eabiele, u).
—n = bablole, beuzelarij.
Zabel*, u). —n = baboesje, pantoffel.
ea'bt) (spr.: beebi), 1. —s, —s = baby, kindje.
ea'btilott, 1. = Babilon, Babel. Sabtileinien,
1. = Babilonie. eabigoltier, nt. —s, — =
Babilonier.
= Babilonisch; vgl.
efangenfcbaft.
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(spr.: beebi . .), tv. = babyschort.
Sa
eaccalauree of w., zie 0 a f f..
—s, —e u. —len = bacchaSacMattal' 1),
naal, weelderig feest, drinkgelag. Onetime %
In. —en, —en = bacchant, Bacchusvereerder.
Onet§an'tin 1), tv. _, —nen = bacchante.
baettan'til4 1) = bacchantisch.
3at/e4u4 nt. = Bacchus.
Sack m. —(e)s, Oate = beek. eatVantlei,
= waterspreeuw, -duikmerel. SaWbuttge,
w.
beekpunge.
Satb'e, w. —rt = wilde zeug. Sa'tber,
—s, — = wild zwijn (van meer dan 2 jaar).
Stilteltben, —s, —= beekje. Sat§la§vt, tv.=
kloof, ravijn. Sacblovelle, tv. = beekforel.
SatO/fartbe, = 0atfalgt. Ont§Imitinber,
nt. = Geldersche roos. atitblein, —s, — =
beekje. SaWmittse, tv. = watermunt. OW.
ftelae, w. = kwikstaartje. Satt'Vegel, tn. =
0 ad) amf el. Sat§lveibe, w. = beekwilg.
I. Salt, w. —, —en, —(e)s, —e = (zm.)
etensbak; bak, voorkasteel. II. bad = achteruit, -waarts.
gedroogde appel
w.
entrlaptel, tn.;
(stoofappel); gedr. peer (stoofpeer).
Sad'bovb, I. —(e)s, —e = bakboord.
bad'brailen, icbtv. (h.) = tegenbrassen.
*Mae, iv. —, 8ac'fen, m. —s, — = wang
(ook tech.), koon, kaak, kinnebak; bil (eines
Fl3ferbes); wang, zijstuk (an ber Zrehbanf); bek,
klauw, grijper (an Stneif3angen, Strauben=
itlilffeln u. a.); bie Oadett nail nelmen = overdrijven; bie laden aufblafen = snoeven.
I. baclen, ftw. (h.) = (van sneeuw e. d.) bakken,
verharden. II. baclett, ft. (Wit, bath [bacfft,
bath]; barite [buf, Ston1. bilfe]; gebaden) (1).) —
bakken; kleven; (atici)e) bakken, braden.
Saclenbatt, m. = bakkebaard. Saclenbein,
1. = wangbeen. Sne'renbriile, w. = kinnebaksIdler. Sacletigvfibtbett, = kuiltje in de wang.
ettefenttio4en, tn. = wang-, oogbeen.
remand, m. = kaak-, kinnebak-, trompetterspier. eaclettrienten, tn. = staartriem (am
g3erbegeitirr). Saclenitreitb, nt. = kaakslag,
klap in 't gezicht. Saerentaltbe, = wangzak.
One'rettinm, tn. = kies, baktand.
Mae; —s, — = bakker. One'rerbein, =
bakkers-, o-been. Siielevbuvit§e, tn. = bakkersjongen, -leerling. Setderei's —, —en =
bakkerij ; gebak, koekjes.
nt.; m.; •meifter, m.;
•ua% tv. = bakkersliknecht; -jongen (-knecht);
-baas (meester bakker); -gilde.
= Oadpfeife.
Sadleige,
eadifilit, = gebakken visch, bakvisch; (fig.)
bakvischje. Sad'gait, zie Sacfsgait. Sad'.
gelb = bakgeld, -loon. Satt'ban8, = bakkerij.
Oadlnatatftbaft, zie Oacfsmannit aft. Sad'•
mulbe, w. = baktrog. Ond'obit, 1. = gedroogd
fruit, fruit om te stoven. Ond'ofett, tn. = bak(kers)oven. Zad'Ottutte, w.
bak-, braadpan.
= oorvijg, muilpeer. sad'•
Sairpfelfe,
fc§aft, w. = baksvolk. earrictaufelr,
bet, tn., •ittietev, m. = bakkers-, ovenschop.
= baksjisj, (Perz.) drink1.
geld, fooi.
bakkersben.
tv.
eadbigniten, I. = baksgasten. Sadb'gefelle,
',mat, in. = baksgast, -mast.ealfWmattnItaft,
tv. = baksvolk.
1)
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Ontritag4tvinb, tn. = bakstagswind.
ead'itein, tn. = baksteen. Ond'fteinbau, tn. =
bouwwerk in baksteen. eadltube, = bakkerij. and'frog, m., .tuatttte, w. = baktrog. Sad'.
Ware, tv. = bakkerswaar. Sattivert, 1. bakwerk, gebak, banket.
Sad'anOn, m. = a3acfenaai)n.
Sab, 1. —es, a3aber = bad(plaats); bas Stinb mit
bem O. ausgief3en, ausid)iitten = 't kind met
't badwater uitgieten, 't goede met 't kwade
wegdoen, overboord werpen; einem eitt lB.
(an., 3us)ritten = (if) voor iem. een bad
klaarmaken, (meest fig.) iem. iets onaangenaams
bezorgen = einem bas (ge)fegnett; bas S.
ausgief3en, .1tiittett, .tragett, be3ablen ='t gelag
betalen, de dupe zijn; im 0. rein = (ook) op een
badplaats zijn; ins S. reiren
naar een badplaats gaan, de baden gaan gebruiken.
Sa'bellanitalt,
wattsug, tit.; •ar&t,
=
badjlinrichting; -kostuum; -dokter.
Sn'bellbiener,
',frau, ro.; -gait, tn. = badllknecht; -vrouw; -gast.
Sa'benote, iv.; •400e, iv.; itranen, in. =
badlibroek (zwembroek); -muts; -koets(je).
Sa'befuv, to. = badkuur; eine 0. (ge)brauten =
de baden gebruiken.
Sn'beglite, ',mantel, tn.; oneifter, ;
gintulbe, w. = baclillijst (van de badgasten);
-mantel; -meester (-baas); -kuip.
I. ba'ben, fd)w. (1).) = baden ; einen b. = iem. in
't bad doers (helpers); 1100 b. = baden; taut,
warm b. = een koud, een warm bad nemen.
II. Sa'ben, 1. =Baden. *3a/beam Saben'Ter, tn.
—5, — = Baden, Badenzer.
en'bellovbnung. ; -art, tn.; .0a4, tn. = badifreglement; -plaats; -gelegenheid (d. plaats om
te baden, bad).
Saber, In. —5, — = badstoofhouder; dorpsbarbier en heelmeester. 6aberei', w. —, —en =
badstoofhouderij enz.; (ook) baden. 23a'bereile,
tv.=badreis. Sn'bergeleil, m. = barbiersknecht.
*a'bellittifon, girbtintinntr m. —
badliseizoen; -schip; -spons (waschspons).
Sn'beftelle,
R3abeplat. Sn'beitube, tv. —
badkamer. eabetuattne, = badkuip. Sn'be.
tuff), = baddoek, -laken. ba'betvarat = lauw-,
badwarm.
Sa'belltvaffer, 1.; m.; m.; •3eug, 1.;
-Simmer, f . = badllwater; -tijd (-seizoen);
-kamertje; -goed; -kamer.
Sabina',
=
—,
—s, —e, enbia'ne,
steranijs.
ba'biltb = Badensch; bas . e = 't land van
Baden.
Salei, tn. —s = 9fusictuf3mare.
baff: = pafl (er tit gan3) verbouwareerd.
btiffett, id)tv. (b.) = blaffen.
Saga*, ---n = bagage; janhagel, bende.
Sagaigelatven, •tvagen, Itt. = bagage-, goederewagen.
Sagatelle, tv. —, —It = bagatel, kleinigheid.
Sagatetilinge, •in*, m. = kleine rechtszaak.
bageteli'mii jig (einen b. bebanbeht) = geringschattend, uit de hoogte.
=
Sag'ger, In. —5, —, Snfgernialt§ine,
baggermolen, -machine. Ong'gerboben,
•gut,
uitgebaggerde grond, bagger. bag'•
baggeren.
gent, ftw. (1).)
Sa'gtio (spr.: ban-jo) —s, —s = bagno.
baO! = ba! bat)! = be!
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I. bti'Oen = been, blaten. II. bilb'en,icfm. (b.)
(alg.) aan vochtige warmte blootstellen; (biz.)
met warme omslagen behandelen, pappen,
betten.
1. = pap-, betmiddel.
Satm, w. —, —en = baan, weg, pad; loopbaan
(eines 431anetett); kampplaats, krUt; spoor(weg,
-lijn); glij-, ijsbaan; baan, breedte (eines
Stleibes); viak (eines 91mbolfes); baan (eines
bobels, Stammers); &Amu (ook) = spoorwegbrecben = baan breken, een weg
waarden;
banen; brecben zich een weg banen,
doorbreken, veld winnen; auf bie Z. bringer =
te berde, op 't tapijt brengen; auf ber recbten 3.
fein = op 't rechte (goede) pad zijn; er lit nid)t
auf ber ricbtigen l3. = hij raadt 't niet, komt er
niet; in eine S. (eitt)lenfen = (vooral fig.) een
weg (doen) inslaan; refine
mad)en = schoon
schip maken.
Sabn'llabatueigung, w.; sacble, w.; ' ,mange, w.;
sarbeiter, m. = baanlisplitsing; -as; -aanleg
(spoorlijn); -werker (spoorwegwerker).
SaOn'alliftent, m. = kommies. eOn'auffetier,
lijnopzichter, inspekteur. enOn'beams
m.
te(r) = ambtenaar bij de spoorwegen. baba'.
brecheub = baanbrekend. earm'brec§er, m. =
baanbreker, pionier. Sabn'briide, w.= viadukt.
barna*, fcbw. (b.) = (einen Meg) maken,
banen, openen. SnO'ner, m. —s, — = baanbreker; spoorwegman. eabn'teger, m. baanveger. Zabn'aeleile, eaOn'grei6, 1. = spoor.
8abn'Otiu6c§en, 1. = baanwachtershuisje.
Snipetiet, m. = station. baOn'bottagernb =
station restant. eablebofdballe, to. = station
(overkapte ruimte) eabletiefOinfOettor, -bur.
itanb, .boriteber, m. = stationsschef. enOn'.
farOer, m. = lichaam van de spoorbaan.
entmlreuaung, w. = 'cruising, kruispunt.
= spoorlijn. tintw'rod = onSaOttlinie,
lijninspekteur.
gebaand. entwIneifter, m.
eabn'rilumer, m. = baanruimer.
ItOtueltc, w. = slaper, onderlegger. eable.
lenbung, w. = spoor-, treinzending.
m. —(e)s, —e = perron.43nOn'iteigrate, =
perronkaartje. enOu'iteigfcbaffuer, m. = portier. enbultrede, w. = baanvak, sektie.
Wier, 1. = baanvak. entmliberfiiftrung, w. ---overbrug(vaneenspoortijn).23ableunterfii§rung,
w. = doorgang (onder een spoorweg), tunnel.
baanwachter. enbulutir.
enOnluiirter, m.
tertinu8,1. = baanwachtershuisje. enbalverte,
M. = spoorwegwaarden, sporen. enOn'aug,
m. = (spoor)trein.
3a4've, to. —, —tt = (draag)baar, berrie. SW.
rentager = Oabrtrfig er. eaOr'rei§t, 1. =
baarrecht. Sabrlreiger, m. = (baar)drager.
enbeturh, 1. = baarkleed, lijklaken. 8eftv'.
simmer, 1. = doodekamer.
StWung, —, —en = bEtben tt. Stibmittel.
eni, w. —, —en = baai, zeeboezem, inham,
bocht.
eartargebirge, f. = Baikalgebergte.
earratfee, m. = Baikalmeer.
Saimnarie' (spr.: beq...), I —5, —5 = bainmarie, waterbad.
Sartain, zie Seiram.
Sarfala, 1. —es = grof zout, baaizout.
Waif er' (spr.: ()bee), 1. —s, —s = kus; baiser,
(roam)saes.
*ail* (spr.: ben), w. — = baisse; auf eine,
auf bie fpefullerett = a la baisse spekuleeren.
eniffier' (spr.: bes-jee), m. —s, —s = baissier,
spekulant.

SaItem

—It = bajadere, (Indische)
eigabe're, w.
danseres.
Signal°, m. —s, —s = paljas, hansworst.
Saionett, 1. —(e)5, —e = bajonet.
entonetrilteiOten (enionettie'ren), 1.; •rontart,
m.; Pberfrbruil (.1Ci4), m. = bajonetlfschermen, -fitting; - duffing.
&int" zie a3accf)us.
Sale, tv. —n = baak, baken, piketpaal.
Saler, m. —s, — = stok (bes ecbulmeifters).
Salama, 1. = baken - , tonnegeld. ea'rena
nteifter, m. = bakenmeester. Sn'tentotme,
= ton, boei.
eartalaurear,f. —(e)s = bakkalaureaat (laagste
akademische graad, ongeveer = einddiploma
gymn. en H. B. S.). earralau'reub (spr.:. .
re-oes), tn.
..rei = bakkalaureus.
entrant', 1. —5 = bakkarat.
= bakove, banaan. ea's
ealobe, w.
fobenfultur, w. = bakovekultuur.
Bnfte'rie, tv. —, —It = bakterie.
Salted°logic', w. — = bakteriologie.
ealatarra, w.—, —s = balalaika, (Russ.) titer.
earancier' (spr.: baldsiee), m. —s, —s = balans
(cm Maid)inen). balancie'ren (c = s), fcbw.
(b.) = balanceeren. eatancier'itange, w. =
balanceerstok.
zeeeikel, zeepok.
eatala, w. — = balata (guttaperkasoort).
SaIbier', zie Q3arbier.
bath = gauw, spoedig; weldra, binnen kort;
gauw, gemakkelijk, licht; bijna, haast; (gwst.)
vroeg; b. barauf = kort daarop; bas lit
b. gefagt = gemakkelijk (gauw) gezegd; id)
btitte b. was geragt = haast wat gezegd; b... ,
dan weer.
b. = nu eens
m. —s, —e = baldakijn, thaag-,
troonhemel; (ook) plafonnier.
etirbe, w.: in S. = binnen kort. bal'big =
spoedig; b..e Q3efferung = s..e beterschap;
auf b . es Oieberfeben = tot straks, tot ziens.
barbigft = ten spoedigste, zoo spoedig mogelijk. balbluDglic§rt = zoo spoedig, zoo snel
mogelijk ; vgl. bath.
balbolvern, zie ausbalbowern.
Scar, zie Salbur.
Sarbrian, m. —s = valeriaan.
barb itun'ticbit = balbmeglicbit.
earbuitt, m. = Boudewijn.
m. = Balder (God van 't licht).
Balearen.
earea'rett, eareterifite attlettt, 431.
eate, m. —(e)s, Sedge = balg, vel, huid, bast;
peul (non erbien); schil (von Seeren); ledepop;
blaasbalg; (Pl. ook l edger) kleine schavuit,
kwajongen, Schalk, bengel, blaag; vgl. 1 ud)s.
earge, zie
barge**, id)to. (b.) = villen; lilt b. = vechten,
plukharen, stoeien, bakkeleien; vervellen.
eargengebtiile, 1. = houten blaasbalg. ears
genfibmenget, m. = zwengel van den blaasbalg. eal'fientreter, tn. = orgeltrapper.
alarm, m. —5, — = vechtersbaas, ruziemaker.
Salgerer, —, —en = vecht-, kloppartij.
entglreter, zie Salgentreter.
n1'je, w. —n= (schp.) balie, kuip, tobbe.
&Man' (spr.: kaan) u. earn**, m. —5 =
Balkan.
Stirrefjen, 1. —5, — balkje. Sorra*, m. —5,
— = balk; legger; balans; bas Warier (bas (Es)
bat feine = de golven zijn ('t ijs is) niet te
vertrouwen, 't ijs heeft geen balken; einett
Splitter im /iuge bes gliid)iten feben unb nid)t
ben S. im eigetten = een splinter in 't oog
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van zijn naaste zien en niet den balk in zijn
eigen oog.
Sallettilatiter, m.; .briide, w.; =belle, w. =
balkjjanker ; -brug; -zolder (planken zolder).
bartenbitn'tel = stikdonker. Sailettgeriift, 1. =
balkgeraamte. Salleittetter, m. = kelder met
balken.
Salletilltottf, m.; .lage, w.; +Wale, w. balkijkop (-einde); -laag; -sluis.
Sartentriiger, m. = draagbalk. Sallettiaage,
w. = unster, weeghaak.
SaVtenlliveite, w.; -Wed, 1. = balkliwijdte;
-werk (timmerwerk).
Salton', m. -s -s u. -e = balkon.
Satton'iltentter, f.; .gitter, 1.; .3ittaner, 1. ultn.
= balkonljraam; -hek; -kamer enz.
Salt', m. -(e)s, zetlle = (kaats)bal, kogel, bol;
bal (danspartij); 93. ipietett = ballen.
Salla'be, w. -, -n = ballade.
Sall'amitg, m. = balkostuum, baltoilet.
Zeta% m. -(e)s, -e = ballast. ballatten,
1d)w. (1.) = ballasten. SarlattiCff, 1. =
ballastschuit.
Still'iten, I. -s, - = balletje, bolletje; baaltje,
pakje, stukje.
Salle'', w. -, -en = balije, kommandeurschap
(van een orde).
Sall'eiten, 1. = staafijzer; draaibeitel, fermoor.
I. ballen, 1d)w. (b.) = tot een bal maken, ballen;
(ber ad)ttee) bat lid) = pakt. TI. Stirlen,
m. -s, - = pak, baal (Wolfe, $apier); bal
(ber tanb); knop (an ber 91apieripite); handvat
(eines t obels).
Satlenbinber, m. = verpakker, emballeur.
Salletteilett, 1. = 93altelien.
Sat len 'Omar tu . ; sitort, m.; ilnaren, 13i.-pakfltouw; -stok; -goederen.
ballenWeile = bij balen.
Sallenginn, I. = tin in rollen.
Sallerbihtle, w. = klakke-, klapbus. beim,
1cbto. (b.) - (ttrbb.) lawaai maken, paffen,
schieten.
Salleri'na, ..ri'ne, w... nett = ballerina, balletdanseres.
Sallett, 1. -(e)s, -e = ballet.
Sallett'llbfitter, m. ; •ineitter ; =tanker, m. ufw. =
balletIldichter (choreograaf); -meester; -danser
enz.
Salletteu'le (spr.: . .teuze), w. -, -n = balletdanseres. ealtleft, 1.= (groot) bal. Sall'ffeber,
1. = balkoorts.
ball'Oratig = bal-, bolvormig, bol.
eall'gait, In. = gast, genoodigde (op een bal).
Sall'ftaitb, 1. = kaatsbaan; danshuis, -zaal.
balthorttitie'ven, icbtn. (b.) = verknutselen (verlcnoeien door zoogenaamd verbeteren).
ballig = ballf 6-Emig.
Saltilte, w. -, -n = ballista (slinger-, werptuig). tiatiVitit, tn. - = ballistiek (leer van de
baden van weggeslingerde lichamen).
&dilate, w. = palet, kaatsplankje.
SaltIleib, 1. = balkleed, -japon. ball'iniitig
(getIelbet) = in balkostuum. Sall'ateitter, m. =
kaatsmeester. Sall'inutter = balmoeder. eat.
Ion', nt. -s, -s u. -e = ballon. Sallon'iniilie,
w. = hooge zijden pet. earton'pleite, to. \opblazer (een speelgoed).
*allot' (spr.: baloo), 1. -s, -s = baal, pak.
Sallottege (spr.: . .aazje), w. -, -tt = ballotage. bailotie'ren, ftw. (b.) = balloteeren.
Sall'inal, m. = balzaal. eattlitleget, m. =
palet, kaatsplankje. Sall'ibiel, 1. = bal-,
kaatsspel. Sallitoilette, w. = baltoilet.
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3alneogra4Mie', w. -, -It = balneografie,
beschrijving van baden. Salneologie', w. -,
-n = balneologie, leer van de baden. Sallie°=
tberattie', w. = balneotherapie, (leer van de)
genezing door baden.
Sartain, m. -(e)s, -e = balsem, geur; taarlemer 93. = Haarlemmer olie. 6at'lautalif el,
m. = wonderappel.
Sartattillbautn, nt.; =butt, m. ; sols, 1. ufw. =
balsenallboom; -geur; -hout enz.
ballautie'ren, 1cbtn. (b.) = balsemen, zalven.
Saltanti'ne, tu. -, -n = balsemien, balsemijn.
ballalititcb = welriekend, balsemiek.
SefantlItrant, 1.; 41, 1.; ,000e1, tu . =
balsemlikruid, -olie ; -populier.
Sallbalar, m. = Balthazar.
Sallitunt, 1. -5 = Baltische Staten. bartittO =
Baltisch ; bas 93 .. e Meer = de B ..e zee.
Saliefter, m. -s, - = baluster.
SaIuttra'be, w. -, --n = balustrade.
*alb, w. -, S., m. -es = paring, paartijd,
-plaats (ber grOtern aBalbutigel, aucb ber
Staten).
barien, 1d)w. (b.) = ritsig zijn, paren.
Santboccia'be (spr.: . .botsjade) w. -, -It =
karikatuur, bambocciade; draad-, ledepop.
Satiebus, m. - u. ..buffe = bamboe. 6atte.
bubrobv, 1. = bamboe(riet, -stole). Sant'buO=
glider, m. = bamboe-, rietsuiker.
eattente, Stim'ate, no. -, -It = boterham.
I. ZautInet, tv. -, -n = hanger (an Dbr=
ringen, librfetten u. it). II. Sain'utel, in. -s =
angst; ben 93. baben = in de rats zitten.
banenteItt, Rim. (b.) = bengelen, bengelen,
beieren.
beintInclit = 93utterbemmen werfen.
Santb, m. -es, -e = zadelkussen, gevuld zadel.
bauelett, 1d)w. (1.) = uitkloppen.
San (spr.: bean), m. -s, -e = (Hong.) baan,
banus, landvoogd.
banal' = banaal, alledaagsch, onbeteekenend.
Sana'ne, w. -, -it = banaan.
eana'nenbaunt, m. = banaan(boom).
Sane, 1. -(e)s, -e = banaat, vgl. $ an.
Sattau'le, m. -n, -n = broodarbeider, kruidenier (fi g.). Sanaulentuni, 1. = beunhazendom,
kruidenierswereld (fig.). *atlantic', w. -, -It=
banausie (werkmansachtiqe beoefening van een
kunst of wetenschap), beunhazerij. banau'lit(4 =
banausisch, bekrompen, kruidenierachtig.
I. *nub, m. -(e)s, 93Etnbe= boek(deel), (-)band.
II. *nab, 1. -e(s), 93iinber = lint; band (an
Stleibern, Wififfern, %Dent) ; duim, pal (an
%Dent) ; (scharnier)hengsel; koord; verband.
III. &tub, 1. -(e)s, -e = band, knoop; kluister, boei; bie 93 . . e ber Wreunbid)aft, bes
Mutes = de banden enz. ; in $ ..e 1cbiagen =
in boeien slaan.
Sanb'attat, m. = bandagaat.
eattba'ge (spr.: . .aazje), w. -, -rt = verband,
bandage; (wiel)band. eanba'genniatter, m.,
Sanbagitt', m. -en. -en = breukbandemaker,
bandagist. battb'tibttlict =. band-, lintvormig.
Sanb'alabititer, m. = gestreept albast. batib'.
artig = bandvormig, vezelig, dradig. Saab'=
bun*, w. = bandrem. Settiblben, 1. -s, - =
bandje, lintje; (boek)deeltje, boekje.
San'be, w. -, -n = bende, troep; band (am
93illarb); strook, baan. Satib'eiten, 1. = bandij zer. Snit'bel, zie 93 enbe I. Sanbelier, 1. -s,
-e = bandelier, schouderriem, koppel.
btitt'berreicb = veel (boek)deelen bevattende,
rijk. *iitt'bertratti, m. = linterommel; lint-
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handel. etin'bettriinter, m. = linthandelaar.
btin'bern,
(b.) = (V3acbs) in reepen trekkers,
(Stoffe) streepen; gebanbert gestreept.
eaublabrit,fw. lintfabriek. eattb'filt§, m. =
lintvisch. banblartnig = band-, lintvorraig.
eanb'Oanbet, m. = band-, linthandel. eaub's
bilubler,
= lintkoopman. Wtanb itpli, 1. =
band-, hoephout.
banbie'ren, fd)w. (b.) = op den band spelen.
fd)w. (b.) = (ein bier) temmen;
(2eibettfcbaftett) beteugelen, betoomen, overwinnen. &in'biger, m. —s, — = temmer.
Siinblgung, w. —, —en = temming enz., vgl.
betnbigen.
eanbit', m. —en, —en = bandiet, straatroover.
eanbintatter, m. = band-, lintmaker, -wever.
eanblnarntor, m. = gestreept marmer. tianb'•
ntald)ine, w. = trekmachine. eaublnafl, 1. =
maatband. faanbltagel, m. = bandnagel.
eanbireif, m. = hoepel. eanb irole, w. = roos
van lint, rozet. eanbitige, w. = lintzaag.
--s =
eanbil4leife, ro. = strik. edublel, 1.
ge(zm.) bensel, bindsel. eanbltein, m.
streepte Steen. eanteltreif, m = strook, reep.
1. = bindstuk.
m. =
getouw van een lintwever. eanblrelle,
=
galon, tres.
eanbiltuare, w. ; itneber, m.; *Wider, m.; •tuttrut,
m. = lintliwaar (garen en band) ; -wever ; -werker
(-wever); -worm.
I. bang(e) (banger u. banger, bangit u. bangft) —
bang; angstig, ongerust; beangstigend, verontrustend; nor einem b. fein = bang voor iem.
zijn, iem. vreezen; einem ob. einen b. mad)en =
iem. bang maken; b. mad)en gilt nid)t ik laat
me niet bang maken; id) bin b., mir ift b. = ik
ben bang; es ift mir b. um ibtt = ik ben bang
voor hem, ongerust om hem; b.. e Gebniud)t =
angstig verlangen. II. Salve, w.: (fettle) 0.
baben (niet) bang zijn; friegen =
bang worden.
ban'gen, fd)to. (b.): mir bangt, id) bange= ik ben
bang. ean'gen, 1. —s, vgl. bangen.
ean'gert, zie Z on g ert.
w. —, —en = bangheid, angst.
banglitt = bang-, vreesachtig, angstig; verontrustend, hachelijk. eang'nik &W inn* f.
—f es, —fe = bangheid, angst. [banglam =
angstig, bang].
I. Want w. Ztinfe = (zit-, zand)bank ; nor
leerett a3anfen fpielen = voor stoelen en bankers
spelen; id) babe mit ibm bie Q3tinfe bes (btymna.
fiums gebriidt = ik ben met hem (tegelijk) op
't gymnazium geweest; burl) bie = door de
bank, over 't algemeen, in den regel; auf bie
lange fcbieben = op de lange baan schuiven;
weltlicte = geestelijke, wereldlijke orde; eitten gur R3. bauen iem. belasteren,
afmaken (fig.), tot zwijgen brengen. II. Sant,
to. —, —en = (geld)bank; bie 2onboner.
3. =
de b. van Londen;
batten = de b. houden;
Melb in bie l3. legett = geld op de b. plaatsen;
bie
fprettgen = de b. laten springen.
1.; •attie, w.; santveilung, w.;
•attOtuei4, m. = bankflagio; -aandeel; -assignatie ; -staat.
[iant'bein, 1. =
ant ert].
eant'llbittett, 1.; .bote, m.; sbrudj, m. =
biljet; -looper; -breuk.
baurbrild)ig = bankroet, bankbreukig.
tOen, 1. —s, — bankje. eant ieilen, 1. =
klem(haak). eantlivelter, m. = bankdirekteur.

m. = kermis-, straatdeun.
[Stin'teltinb, 1. = Zanfert].
m. = straat-, liedjeszanger. [23tittlettot4ter,
w. = onechte dochter].
I. bauf(e)vott,Tibi. = bankroet, failliet ; b. to erbett
= bankroet gaan. IL Zan! (e)rott', m. —(e)s,
—e = bankroet, faillissement; betriigerifcber,
fraubulafer
bedrieglijke bankbreuk, frauduleus bankroet; Q3. macben failleeren.
bant(e)rottie'ren, fcbto. (b.) = bankroet gaan.
eant(e)vottie'rer, m. —s, — = bankroetier.
Zan'tert, m. —s, —e = bastaard, natuurlijk
kind.
Santett, 1. —(e)s, —e = banket, feestgelag,
festijn. Swathe, w.
—n, (ook: bas eau.
tett)
banket, verhoogd voetpad.
banfettie'ren, fd)to. (b.) = banketteeren.
Zattt'fae§, = bankvak. w. —
bijbank. eant'firuta, to. = bankiersfirma.
eattrgeli§tift, 1. = bankierszaak. eant'gut•
Oabett, f.= bankkrediet. 6annaltevrnt. —s,= bankhouder, bankier. Sant'OattO, = bank.
eattnerv, m. = bankier. eannwbel, m.
bankschaaf, strijkblok. eanfier (spr.: bankjee),
m. —s, —5 = bankier. tilant'inftitut, 1. = bankinstelling. eantlapital, f. = bankkapitaal.
eantlrebit', m. = bankkrediet; beftlitigter 15.
= gekonfirmeerd b &tunneller, = bankmes.
eanntote, w. = banknoot, -biljet. Sault), 1.
—5 = banko. eattrobligation, =pandbrief,
obligatie. eant'orbuntsg, to. = bankreglement.
Riantrott'ufw.,zie 15 an f ero t t ufw. &tur'leoein,
m. = banknoot, -biljet. eantilittielifarb, 1. =
safe(loket). Sant'graube, w. = bankschroef.
eanniberWeilung, tv. = overschrijving (in
giro-verkeer) bij de bank.
eant'lltbefen, 1.; siettel, m. = bankllwezen;
-bewijs (-noot, -biljet).
Mann, m. —(e)s ban; (vooral: kerkban), verbanning ; betoovering, toovermacht; rechtsgebied, jurisdiktie.
ro.) ---Zattn'llbrutf), m.; -brief, m. ( 'butte,
banflbreuk; -brief (exkommunikatiebu1).
battlInen, fdpv. (b.) = (ver)bannen, uitwijzen;
uitbannen, exkommunieeren; betooveren,
boeien; ((beifter) oproepen; (bole (beifter)
bannen, bezweren.
Zaultev, —s, — banier. Zatt'nerberr, m. =
baanderheer. Zanneetviiger, m. = banierdrager.
baultig (nrbb.) erg, kolossaal, bar, barbaarsch.
Zaunifintt, m. banvloek. 3amarei6, m. =
tooverkring, betoovering, betooverende sfeer.
eatut'uteite, tu. = rechtsgebied, jurisdiktie.
eanu'ltratit, m. = banbliksem. eauttluare,.
tv. = kontrabande. eann'tuart, m. = (fbb.)
veldwachter.
eattle, w. —n = (nrbb.) schuur. banlen,
fcbto. (b.) = (bie Oarben) opstapelen, -schuren,
*alit* m. zie an.
eaptiO'uttt4, m. — = baptismus, doop. *Oa
m. —en, —en = baptist, doopsgezinde.
doopkapel.
SaOtifte'rium, 1. —5, „den
I. bar naakt; zuiver, klinkklaar (barer iin.
firm); baar, kontant (bares Oelb); b. (be)gablett
=kontant betalen; (ben a3etrag) b. einfenben=
in specie overmaken; gegen b. = a kontant;
fur bare aniinge nebmen = voor goede must
op-, aannemen; fur baren emit nebmen = voor
vollen ernst (op)nemen; alter ebre(n) b. = van
alle eer ontbloot. II. [Oar, m. —(e)s, —e
—s = bar, tapperij.
lied]. III. env, w.
m. —en, —en = beer (dier en sterrebeeld);
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schuld; ram, storm-, heiblok; ben wren
treibett = (fig.) koppelen.
Savac'te,w. —n = barak, tent; ook:
(arbeiders)keet. earaelentager, 1. = tentkamp.
'Baran', m. —(e)s = ruilhandel, barat. earat=
terie', m. —, —It = baratterie, scheimerij (benadeeling v. d. vervraehter). earattgeKtift, 1.,
.banbel, m. = ruilhandel. barattie'ren, icbtv.
= baratteeren, vgl. aratt.
Sarba'boO u. 3nr'babob, 1. = Barbados.
***Oar', m. —en, —en = barbaar, onmenech.
w = Barbara. Salm/mut, I. =
barbarakruid.
Saban'', w. —, —en = 1) barbaarschheid,
wreedheid, ruwheid; 2) Barbarije. Sarbareble,
m. —tt, = Barbaresk, (eintvolmer ber) Saba.
redtenitanten, q31. = Barbarijsche staters.
'')arba'rilcb = barbaarsch, wreed(aardig) ruw.
SarbariWutud, m. ..men = barbarisme,
fout tegen 't taaleigen; ook = arbar ei 1).
earb'eften, 1. = Barbara, Barbertje.
—n = barbed, baardvisch;
Saebe, to.
kanten strook; Barbara.
btiebeitig = kribbig, kregel, nijdig. Stir'.
beitigreit, w. — = kribbigheid enz.
sat'bet = 8iirbd)en.
Saebentraut = a3arbarafraut.
Snebeitattb, m.
voorhanden kontanten.
Sarbiee, m. —s, —e = barbier, kapper. ear=
,bieebeden, 1. =scheerbekken. barbie'ren, icbtv.
(b.) = barbieren, scheren; alien fiber ben
.213ffel b. = iem. beetnemen, in de luren leggen.
Sarbieellgebilfe (.gefelle), m.; =Rube, w. =
barbiers-, kappersilbediende; -winkel.
vo. = scheerbekken.
earbieeieug, 1. = scheergerei, -gereedschap.
eareeloltier, m. —s, — = Barcelonier.
bareelo'niftt = Barcelonisch.
Sauk m. —es, Vdrtbe = gesneden beer (zwijn).
8aer4ent, m. --(e)s, —e = bombazijn.
Urbane; = pardoes1 pion
enebedung, w. = gouddekking.
Saebe, tn. —n, —n = bard(e).
[''8arbiet, 1. —(e)s, —e = bardelied, krijgslied].
Sare'ge (spr.: barêzje), m. —s, —s, Sarege, tv.
—n
barege (een fijn weefsel).
Wren, m. —s,
zie tarn.
Wrenn-dig = beerachtig. Sii`renbeiter, m. —s,
— = buldog, bullebijter; (fig.) beer, nijdigaard.
Sa'renbred, m. = (fig.) drop.
SA'rettlIfang, m.; •ftibrer, m.; .grube, w. =
berelljacht; -leider; -kuil.
w. =
bii'renbaft = beerachtig.
berehuid; auf ber
berejacht. Sti'rettOaut, w.
liegen = den luiaard uithangen. Sti'ven•
banter, m. —s, — = luiaard, leeglooper.
Sti'vettbetie, .ingb, w. = berejacht. *Wren.
Mite, ro. = verschrikkelijke koude. SiVrentert,
m. = een jongen als een beef. Sii'ventlau,
w. ob. m. = bereklauw (akantus). Wren.
ntatig = lomp als een beer; b..er bunger =
honger als een wolf.

Saireullusi4e, w.; =Of eife, w.; =tale, w.; .trattbe,
berellmuts; -pijp (vgl.
w ; 'Winger, m.
lir p f elf e ); -klauw (nl. -poot); -druif ; -hok.

*Mutt', 1. —(e)s, —e
baret.
ettefonb4, m. = kontanten.
Satire% m. = open vorst. barlut = barrevoets. tn. —s, sut5tb, tn. —
barrevoeter, Franciskaner monnik. baefiitig=
met bloote voeten, barrevoets. Saegetb, 1. =
kontant geld. beebau44,
= blootshoofds.

13artliippcben.

Sarin, w. —, —nen = berm.
Sa'riton, m. —s, —e = bariton.
Saritonift, m. —en, —en = bariton(zanger).
6a'rittut, —s = barium.

Sad, ro. —, —en = bark. ear/art:YU, w. —,
—n = barkarole, gondellied. Sarrarfe, w. —,
—n = barkas.

tinerauf, m. = koop a kontant.
—n = bark, klein zeeschip, (ook)
*Mere, w.
boot(je), scheepje.

eartevole, w. = barkerolle (een roeiboot).
wolfsklauw, slangemos.
SW/Ott, m. —(e)s
Saelauf, m. = barloop (een turraspel).
49Avilaut§, m. = wilde knoflook.

*dente, w. — = gist; bierschuim.
barmen, icbtn. (b.) = (nrbb.) klagen, jammeren;
(zelden = erbarmen). barntberlig = barm-

hartig, liefdadig, medelijdend; a3 e Orilber,
ecbtveitern = liefdebroeders, -zusters. Sarin=
beeiigteit, to. — = barmhartigheid, liefdadigheld.
bar'mig, blientig = troebel, drabbig.
Snentittel, $1. = kontanten.
Sant, m. —(e)s, —e = (ebb.) krib, ruif. eartt'=
better, m. = kribbebijter.
Sartitein, m. = barnsteen.
bawd' = barok, wonderlijk, grillig.
barokstijl (17de eeuw).
m.
&tunneler, m. u. 1. —s, — = barometer.
Baron', m. —s, —e = baron; B. rein = (ook)
zonder betrekking zijn. *muerte, to. —, —n,
—nett = barons. tia'ronet,
Savoltin, w.
m. —s, —s = baronet. *mule', w. tt
—
baronie. baroniffe'ven, Ito% (b.) = (tot) baron
maken; als een baron leven (eig. en fig.).
SaroffotY, 1. —s, —e = baroskoop, luchtweger.
23iWpfeife, to. = brompijp (elner .Orgel).
—n= afsluiting.
eavra'ge (spr.; . .raazje), w.
—n = baar, staaf; baar (bank
Saeve, w.
v66r een haven); ook = Barrett.
Sarreate (spr.: barroo), 1. —s = belie;
Metter
= bij de Weener balie.
*3neven, m. —s, — =--- (slag-, sluit)boom; kam
(ether Ziolitte); brug (Zurttgerdt).
Snereullgolb, f.; .1u0fer, f.; .111ber, = staaf11goud; -koper; -zilver.
Saerenturnen, 1. = brugturnen.
Sarrie're (spr.: baniJre), ID. —n = barriere,
sluit-, slagboom. Sarrie'rentntirter, m. = overwegwachter.
—rt = barrikade.
Sanita'be, w.
barritable'rett, icbw. (1.) = barrikadeeren.
I. Savhb, m. —es, —e u. Q3Etriste = bears. II.
barlrb = barsch, norsch, ruw.
Saelcbaft, w. —, —en = kontant, gereed geld.
SarWbeit, tn. — barschheid, norschheid.
= zendmg in specie.
Saelenbung,
Sart, nt. —es, carte = baard (i. a. b.); einem
um ben O. geben = om iem. heen draaien, iem.
flikflooien; fit um bes Bailers. 3anfen = om
's keizers baard twisten. eartbeden,
=
scheerbekken. SiirtiOett, I. —s, = baardje.
Saete, w. —n = walvischbaard; breede bijl.
brieteln, icbro. (I).) = (hennep) uitbaarden.
Sartfiibett, = baarddraden, -vezels (ber
Mite). Sarefilct, nt. = baardvisch. *art'.
?lawn, tn. = baarddons. 6adliet§te, w. ---=
baardvlecht, schurft.
Saetbel, Tn. = Bart(el), Bartholomets; vgl.
9310 rt. 1artbolontiru4, tn. = Bartholometis.
Wietig = baardig, gebaard. eartfratiev, nt.
baardschrapper. Sart/iinitler, nt. = barbier,
kapper. eartla044en, 1. = lel (van hoenders).

bartios.

86

bartleb = baardeloos, ongebaard. eatiln000,
f. = baardmos. tarenelte, e. = duizendschoon.
tatthbever, m. = baardscheerder, barbier.
eavtleite, w. = scheerzeep. 6artlaile, w.
snorrekop. eart i tuictle,
baardzalf.
—n = kales, barouche.
tavuti4e, w.
tat'bertnagen, = vermogen in geld.
eavinnetrie',ro. — = barymetrie (meting van de
luchtzwaarte).

*hunt', m. —(e)s = baryt, zwaarspaat.
eavlablung, w. = betaling a kontant, in
kontanten.

Sao, m. —es, —e = (nbrb.) baas.
oaf alt', m. —(e)s, —e = bazalt. oaf alt'f elf eu,
m. = bazaltrots. bataltlannig = bazaltvormig. baialt'Oaltig = bazaltachtig. *af W.
bazaltzuil.
gide, w.
talament, —(e)5, —e = bazement, onderbouw; voetstuk.
m. —s, —e = bazar, verkooplokaal.
• d'rben, f. = nichtje.
eil
taittfi've, m. —n, —It = Baskier (yolk).
—tt = tante, nicht; alte l3. =
I. tale, w.
—tt = baze (chem.).
oude tante. II. tale, w.
Bazelsch.
Bazel.
=
baile'ren, fcbtv. (b.) = bazeeren,steunen,gronden.

—n, tati'llentraut, aii's
arum, 1. —s, —s = bazilikum.
tatilira, to. —, ..fett = bazilika, baziliek,

groote zaal, hoofdkerk.
m. —en, —en = bazilisk, koningshagedis ; draak. m. = baziliskeblik.
93afen = bazis, grondslag; baze.
•
w.
= bazisch.
m. —It, —n = Bask. baWtifit =
Baskisch.
baskule.
—,
eabtfile,
enOvelier (spr.: bareljef), f. --s, —s = basrelief.
[bafj = beter, verder; zeer].
*a% m. 93affes, 93affe = bas (zanger en stem).
•
nt. —s, —S = pasja, pacha, bassa.
eafrbttifec, m. = fagottist. enirbruntuter, m.
= basbrommer, bromregister (van een orgel).
*Utica', m. —(e)s, —e = kleine kontra-bas.
taiiettliorn, 1. = bassethoorn (soort altklarinet). *affettfOfel, 1. = bassetspel.
Beige, w. = (kontra)bas, (ook) violoncel.
(spr.: bassér0, 1. —5, —5 = bassin,
bekken.
SOW', m. —en, —en = bassist. tatflaute,
tv. = teorbe. earOfeife, m. fagot. Salton'
(spr.: basso), m. —s, —s = basson, fagot.

bauette

tattling, tn. —s, —e = zaailing (hennep).

= bastonnade, stokeaftona'be, w.
slagestraf (vooral op de voetzolen).
tattleibe, w. = bast (een soort zijde).
1. —5, —e = bataillon.
—11 = bataat.
Oatale, tv.
= Batavier. tata'bia,
Salaam m. —s,
Baf. = Batavia. tata'bier, tn. —s, —
tavier. bata'aiit§ = Bataafsch.
tatOomeler, tn. u. 1. —5, — = bato-, dieptemeter.
talit, tn. —s, —en = batik. balifen, id)w.
(b.) = batiken.
*Matt', —(e)s, —e = batist. bati'ften =
batisten. tatiftweber, tn. = batistfabrikant.
eatrar4ontnomaMie', w. — = batrachomyomachie : kikvorschen- en muizenoorlog.
batten: batt's nix, fo fcbabt's nix = baat 't niet,
't schaadt ook niet.
Satterie', to. —, = batterij. tatterieftein,
tn. = vuursteen. tatterielnurft, ID. = vuurworst, groote vuurpijl.
&Wien, tn. —5, —= [batten: (klein geldstuk)];
bonk, klomp; (er bat) centers. bat3ig, zie
paig.
tau, tn. —(e)s, —e (voor in aanbouw zijnde of
pas gebouwde werken) tattlen = bouw; aanleg;
bebouwing, gebouw, bouwwerk; hol (eines
Wucbies u. (taus) urn 93. = in aanbouw;
tin 93. (begriffen) feitt = in aanbouw zijn; er
fommt nicbt Quabem 93. beraus = hij zit altijd
maar thuis; auf ben 93. geben = naar 't werk
gaan; auf ben 93. foramen = (ook) tot dwangarbeid veroordeeld worden. tau'atabentie,
to. = bouwkundige school. eau'antt, f. =
departement van openbare werken. eau'.
anic§lag, nt. = begrooting. tau'art, to. =
bouw, konstruktie, type, (ook) bouwwijze, stijl.
tau'autietor, m.= opzichter (over 't bouwen).
tan'beitifiene(v) = leerling-architekt. tau'.
beiiMigung, to. = inspektie van de gebouwen.
taulteltOreibung, tv. = bestek.
3audj, m. —(e)s, 931:atdr buik (ook van voorwerpen), (vu.) pens; tattler 93. = luibuis;
fid) ben 93. batten nor 2adrn = zijn buik vasthouden van 't lachen. eaucft'binbe, w. =
buikband; (sigaar)bandje. tauc§'bruck tn. =
onderbuiksbreuk. eauM'biener, tn. = bulkdienaar, lekkerbek, smulpaap.
zie 93eucbe.
8au'ie,
our 'Ilfe11, 1.; .tellentalinbung, w.; .finne,
tn. = buikllvlies; -vlies( . tteite), w.;

ontsteking ; -vin; -loop (-vloed).

ta.; Manger, m.; m.; baucOlOrtnig = buikvormig.
w. =
•itinstne, w. = basf isnaar ;- zanger ; -sleutel; -stem. aauciyligtimmen, 1.; 'Matt In.;
ea% In. —es, —e = bast (ook een soort zijde); buikllpijn (-kramp); -riem (-band); -holte.
buikig.
bau'd)ig, bilu'cOig =
wrijfplek.
taudj'Iltneipen, 1.; .frantat, tn. = buikllpijn
balta: bastal
taft'arb, tn. —(e)s, —e = bastaard, (van dieren (-kramp); -kramp (-koliek).
en planten) basterd. eaft'arbatt, w. = bastaardsoort. tattarbgeffOleMt,
= bastaardras,
bastaardij.
-geslacht. *aft'arbletaft, w.
=
bastdeken.
*aft'bede,
—n = basta (int Startenfple1).
efl'Ite,
eaftef', w. —, —en = bastion, bolwerk.
eafteler, w. —, —en = knutselarij, knoeierij.
&titan, fcbw. (b.) = peuteren, knutselen.
ba'ften = van bast, bast.. .
ealtern, tn. —s basterd(suiker).
ea'ftian, tn. = Bastiaan.
tattille (spr.: bastielje), tv. — = Bastille.
Bataan', w. —, —en, Z., m. —5, —e = bastion,
bolwerk. battioniert = gebastioneerd.

= op den (zijn) buik.

tauttilvebner, tn.; .rienten, tn.; .fc4nteraen,
931. = buiklispreker, -riem; -pijn.

tauM'Ilaeicbel, nt.; .iaeicbelbrÜfe, w. =

alvleeschilsap; -klier.
eaucO'itii0, = punktuur. eautOlibel, =
buikkwaal. tau'cbung,w. — = uitpuiling,
ronding. *flitlock f. = buikpijn.
tau'be, w. —n = baude (hooggelegen alleenstaandboerehuis in de Sudeten enz., don ook voor
toeristen). tau'bireftor, tn. = direkteur van
openbare werken, van gemeentewerken. bau'en,
fdp. (b.) bouwen (i. a. b.); (deg, eifettbabn)
aanleggen; (93ergwerf) ontginnen; (gab) be-

Sauer.

87

bouwen; ((betreibe u. I. w.) verbouwen; (auf
einett) b., rekenen.
I. eau'er, tn. —s (—n), —It = boer, landman,
kinkel, lomperd; (im ed)acbipiel) pion. II.
eau'er, m. —s, — -- (vogel)kooi.
,Bau'erbe, w. = bouwgrond, -land. 6au'erin,
w. —, —nen = boerin. bate(e)rilik batt'erlitt)
= landelijk, boersch, lomp, onbehouwen; bau's
erlic#=(ook) boeren . . , landelijk,(b . . er 9Ibgeorb .
neter, b . . e 2artett). bau'ern, icbtn. (b.) = boeren,
boer zijn.
ean'entllarbeil, w.; sbrat, 1. ;sbuttb, m.; .biittb=
ter, m.; .birne, w. = boereliwerk;-brood, -bond;
-bonder; -deern (-meid).
eau'ernfang, m. = (boere)bedrog, kwartjesvinderij.
eau'erstfattger, m. = bedrieger, kwartjesvinder. eau'ertiffebler, tn. = vedelaar, speelman.
eau'entfron(e), w. = heeredienst.
eau'erttlIgut, 1.; gbot, m. = boerellerf (-bezitting) ;
-hoeve (-hofstede, -plaats, -erf).
tiau'ent'lljatte, w.; siunge, m. ; staffer, m. ; ',fillet
m.; stliingel, m. = boerel!buis; -jonge (vgl.
regnen); -kaffer (scheldwoord); -kiel; -kinkel.
eau'erteRregel, Iv.; sit§aft, to.; stibnite, w. —
boerellweerspreuk; -gemeente (-stand, boeren)
-herberg.
eau'erttNiettf, m.; sithttb, m. ; stalpet (strantSsel),
m.; skiff, 1. = boereilmosterd (scheefbloem,
taschkers); -stand; -lummel (-kinkel); -yolk.
eau'erntoefen, 1. = boerderij ; landbouwende
stand. eau'errnvirlfittaft, to. = boerebedrijf,
landhuishoudkunde. eau'erantants, m. —(e)s,
..Ieute = boer, buitenman.
eaulack 1. = bouwvak. baultiOig = bebouwbaar; (mijnw.) geschikt voor exploitatie. eau's
fall, m. = bouwval. baulallig = bouwvallig,
vervallen. eau'iiillieteit, Iv. — = bouwvalligheld. bauleft = stevig gebouwd, solide. eau's
ffac§e, w. = bouwterrein, -grond. eateffuchl,
w. = rooilijn. eaulutoe, tv. = aanvoer van
bouwmaterialen (ook als heeredienst). eau's
flitger, m. = opzichter (in 't bouwvak). 23au's
gefangene(r) = dwangarbeider. ernefietanbe,
1. = bouwterrein. SaullettoiletticOnfi, tn. =
(kotiperatieve) bouwvereeniging. eau'geriiit,
1. = stelling, steiger. eau'nefelllitaft, tv. =
bouwmaatschappij *atefternerbe, 1. = bouwvak. eaultetvertiebule, ro. = vakschool voor
bouwarbeiders. eau'gruttb, m. = bouwgrond,
-terrein. eau'Oerr, m. = bouwheer (die laat
bouwen); -ondernemer, bouwer; (ook) opzichter
van openbare werken. eau'Oof, m. — (timmer)werf. Sau'boti, f . = timmerhout. eaulalle,
w. = (direktie)keet; vrijmetselaarsloge. 23au's
infOeflor = opzichter.
eau'lltaiten, m.; sflalyben, 1.; .forteu, S1,;
stunbe, w. = bouwildoos; -blokje; -kosten;
-kunde.
bauluttbig = bouwkundig.
eau'lltuttff, w.; =Taub, 1. = bouwIlkunst; -land.
Sau'lebung, w., , zie $ e it b a up t. Sau'leiler,
m. = opzichter. 23au'leitunft, w. = bouwtoezicht. bau'liit = wat den bouw betreft, architektonisch; goed onderhouden. eau'llibteil, w.
—, —en = gebouw; goede staat. eau'luil, w. -bouwlust.
Baum, nt. —(e)s, O'clume = boom (q3flatt3e,
eines ecblittens, eines Wagens, eines eattels,
Sum Oericblief3en) ; er fiebt ben Web nor aieatmen
nid)t = hij ziet 't bosch niet door de boomen
(fig.) : ein l3. flint nid)t auf ben eriten deb
(Ztreicb) = met MI slag valt de boom niet om;
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wie her Z. fo bie crud)t = de appel valt niet
ver van den stam; 3tvircbett Q3. unb 3orfe = in
de klem, in verlegenheid; es gent iiber bie Viume
= 't loopt de spuigaten uit. bauutlOttliefj =
boomachtig, als een boom. eaum'allee, w. =
laan, allee. eaunt'anteile, w. = boommier.
Zautteattner, m. = met boomen beplant veld.
bauttearlig = boomachtig.
eau'utalle, w. = massale bouw.
Zaulnalerialiett, IN. = bouwmaterialen.
eannebaft, m. = boombast. enum'bliite, w. =
bloesem, ('t) bloeien (ber Zaume). eaunt'cliest,
1. —s, — = boompje ; 93erwecbielt bas 3. =
stuivertje wisselen. eaunt'eilest, 1. = boomkrabber.
eatenseifter, tn. = bouwmeester, architekt;
(qt. aud)) opzichter.
entente, w. —, —n = hanger; schommel. bates
*nett*, fcbtv. (b.) = bengelen, slingeren,bungelen ;
ber mutt b. = hij moet hangen.
bitterness, idp. (1).) — (jag.) op een boom springen, vliegen, gaan zitten. batenten lick icbro.
(b.) = steigeren, op gaan staan; in opstand
komen; (ein Wilber ben) met den weesboom
vastsjorren. eattneettle, w. = kleine duikeend,
duikelaar. Sautteente, w. = hoornuil. 23autts's
falte, ro. = slagkooi, knip. 23aumlarts, m. =
boomvaren. enunefraih m. = vuur (in 't hout),
bederf. eattnefreVel, m. = strooperij. ennui's
frolit, m. = boomkikvorsch. entsm'flauft, m.—
laan, allee. eluttegatt6, w. = wilde Bans.
eattneftarlett, nt.; *farther, m.; sfartherei,
w. = boomfigaard; -kweeker; -kweekerij.
Sauneftelatsber, 1. = spalier.
Zauttellgrille, w.; 'fader, m.; sfsars, 1.; sOeite,
w. = boomlikrekel; -kruipertje (-hakkertje,
pimpelmees); -hays; -haag.
baunt'Oott' = zoo hoog als een boom, boomhoog; baumbober Sled = kerel als een boom.
23aurn'tairn, m. = kanoo. eaurn'teller, w. -----wijnpers (met boomen). Zaunetill, m. = boom-,
entwas. tiauttettubeit, m. = hooge, pyramidevormige koek, boomkoek; hoop stront. baum's
tang' = zoo lang als een boom, lang en stakerig.
23auttelaufer, m. = boomkruipertje. enunt's
leiter, w. = boom-, schrankladder. eattne.
Ics,dje, w. = boomleeuwerik. banneloa =
boomloos. 23attnetttathe, w. — witte maluwe,
heemst. eitunt'utarber, m. = boom-, edelmarten. eattnentelier, 1. — snoeimes; (meetinstr.)
dendrometer. *anneal, 1. = boom-, olijveolie.
23aum'pfabl, m. = staak, paal (bij planten).
eaunt'pffattotttn, w. = boomaanplanting.
eaunt'Oftaiter, T. = -lift eautterinbe, 133. =
boomschors. eautteicisere, w. = tuinschaar.
eauntflittlaft, tn.; 'Idjule, w.; siebtvautm, m. =
boomilloof (op teekening of sehilderij ook -groep);
-kweekerij; -zwam (bladzwam).
Saum'ilieibe, w.; slpec4l, m.; ',flaunts, nt. =
boom!! zijde ; -specht; -stam.
battneltarr = zoo dik, zoo stark als een boom.
eautteitoef, situnt0f, m. = boomstomp. )6aittte.
itiid, 1. = boomgaard (nl. met boomen beplant
twin- of akkerland); hoomgroep. enuntivait6,
In. = -Mt. *aunt/Wolfe, w. = boomwol,
katoen. banitt'wollett = katoenen.
eauttewellentlbaunt, tn.; stabritant, m.; stand,
m.; slOinsterei, w. = katoenliboom; -fabrikant;
-fluweel (manchester); -spinnerij.
tirntutIvollia'utenal, 1. = katoenpitte-olie.
*mm110)11(46, nt.; sini§l, w. = boomPgroei;
-teat (-kweekerij).
Sau'llorbnuttfl, m.; 'plan, m.; sOlatbrd.m.; sOolis
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gef, to. — bouwliverordening; -plan (bestek);
-terrein (timmerwerf); -politie.
= (lid van de) bouwkommissie.
23au'vat,
bau'veif = geschikt om er op te bouwen.
zie bEaterifcb.
eau'rif; = -plan. eaulattb, m. metselzand.
eauO'baite zie l3ausbade.
Saufcb, m. —es, —e = kussen(tje); dof (aan
kkeren), pof ; dot (watte v.); in l3. unb 3ogett =
bij de roes, voetstoots, en bloc; (ook) over 't geheel (genomen), alles door elkaar gerekend.
SaulVivutet
zie q3 au d) a
eaulcOat'
—s, — =
m. = pofmouw. Siittft§ltett,
kussentje.
m. U. 1. —5, — = Etuftel.
opblazen, -zetten, -bollen;
batticftett, fdpo.
OW b. = zich bollen, bol worden. bault§ig
opbollend; opgezet, gezwollen. Sauftblauf,
m. = hoop bij de roes. tatittfcbleitt zie hid).
d) en. 6auWattantuut, .futuute *ix zie
q3auicbquantum ufu).
eau'lcbule, w. = bouwkundige school. Zan'.
fr§utt, m. = afbraak, pain.
Scut*, battlett zie 13aufe, paufen.
eau'rtatte, w. = bouwterrein. eatefteitt, m. =
= bouwterrein,
bouwsteen. Oau'itette,
(perceel) bouwgrond. Sau'ftit, m. = bouwstijl.
iSau'itoffe, 413I. bouwstoffen. eaulttid, f —
(vrijm.) voordracht. Sate**, w. = bouwmanie.
eaulafteitt, m. = bautasteen (in 't Noorden
van Skandinavié vddrhist. grafmonument).
=
zie lB au]. 6aulervaftt,
[eau te,
bouwterrein.
eaulluntertteOtner, m.; .beritaubfgeOv =
bouwliondernemer (aannemer); -kundige.
eau'ttertualter, m. = (bouw)inspekteur.
w.; =Wed, 1.; stuelett, 1.; 'Wiliest.
fc§aft, to. = bouwliwijze; -werk; -wezen (openbare werken, bouwvak); -wetenschap.
bauloilrbig = (mijnw.) te exploiteeren, rentabel. eatetuut, to. = bouwwoede, -manie.
banal = born! pats!
eau'saun, m. = schutting. Saulievat, m. '—
ornament, bouwversiering. eau'ifttfen, = •
oprichtersrente. eau'itued, m. = doel van 't
bouwen.
;aba'ria, w. = Bavaria, Beieren.
Zabel, m. —s,— =uitschot. ea'betta, ffia'bette,
w. — = afval-, uitschotzijde.
eatrev, nt. —n, —n = Beier. baty(e)tift§ =
Beiersch. latj'ent, 1. = Beieren.
[ba'gett, fdp. (l.) = boksen].
8aill'Itt4, tn. —, ..3illen = bacil.
= hanb.
Z. = l3anbe. *co. = Q3anco.
The = Q3iinbe.
Deablit§tett], beablitfttigeu, fdp). (1.) = op 't
oog hebben, beoogen, bedoelen, van plan zijn.
beacblett, fcbu). (b.) (dm.) = letten op, acht
geven, acht slaan op, in aanmerking nemen,
nota nemen van; behartigen. beatOlett4ttlevt,
beacbt'llib = te waardeeren, opmerkens-, behartigenswaardig. Zeactluttg, to. = waarneming,
behartiging; uttter l3. (ien.) = in aanmerking
(van). beaclertt, fdp. (1.) = bebouwen.
Seamle(v) = beambte, ambtenaar. Seattetett.
ftervfctaft, w. = bureaukratie. Zeantitettfc§aft,
W., %turn, 1. = bureaukratie. beautletttilutlittbureaukratisch. Seattetete(v), zie a3eamte(r).
Seattetitt, w. —, —nett =. vrouwelijke beambte,
ambtenares. beauttlft0 = bureaukratisch.
betingi ftigetti fcbto. (b.) = verontrusten, bang,
ongerust maken. Seattgitigutte, /V. - = ver-
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ontrusting, bangmakerij. beatt'fpruc§ett, fcbu).
(b.) = aanspraak maken op, eischen; in beslag
nemen. Seatt'fOrttituttg, tv. —, —en = eisch.
beanitattbett, lam. (b.) (dm.) = (verdagen);
bezwaar hebben (maken) tegen, aanmerking
maken op, protesteeren tegen, wraken; (Waren=
lieferungen u. ii.) afkeuren. 23eaultattbuttg,
— = verzet, protest, reklamatie, afkeuring,
wraking; (verdaging, uitstel). beattivagett, ld)w.
(b.) = voorstellen; verzoeken, aanvragen; (r.)
(eine Strafe) eischen. beauttoorten, fcbul. (b.) =
beantwoorden. tkattnuovtung, —, —en =
beantwoording, antwoord; in O. 3bres Scbrei•
bens = in antwoord op enz. 23eattftuovtuttg4.
lc§reiben, 1. = (schriftelijk) antwoord. bear'.
beiten, fcbu). (b.) = bewerken (ook fig.: einen b.);
bearbeiden. bebouwen. beargluBOtten, fcbro.
(b.) = verdenken, argwaan hebben tegen.
ea'ta, lea'te, to. = Beata.
Seatifiration', w. —, —en = beatifikatie, zaligspreking. Seatri'ce (c = 8), Sealvfg, to. =
Beatrix, Beatrice.
beauffitttigen, fcbto. (1.) = toezicht uitoefenen
op, kontroleeren, bewaken, surveilleeren. Seaur
litlitiguttg, —, —en = toezicht, kontrole,
bewaking, surveillance. beauf'tvagett, fd)w.
(b.) = (einen mit etro.) belasten, (iem. lets) opdragen. 6eauftvagte(v) = lasthebber. beau'.
netts, fdp. (1.) = belonken. jbeau'gen, beCtu'
gett, fdp. (b.) = bekijken; belonken]. beau'
getticOeittigett, icbto. (b.) = in oogenschouw
nemen, bezichtigen, inspekteeren. Deane =
oogen hebbend, met oogen].
Seaumoutgetue§v, = Beaumontgeweer.
bebalett, 1d)to. (1.) = bebakenen. Seba'fung,
to. — = bebakening. bebiiteberst, fdr). (1).) —
met linten en strikken versieren; bebtittbevt =
(ook) gedekoreerd (met lintje(s)). bebav'tet =
gebaard. bebau'ett, lcbw. (b.) = bebouwen;
bearbeiden; (mijnen) exploiteeren. 23ebau'uttg,
to. = bebouwing enz.; exploitatie. Zebau'.
uttg41latt, m. = uitbreidingsplan (van steden);
bouwplan.
be'beu, fcbm. (ti.) = beven, sidderen, trillen;
b. nor (Dat.) = beven voor (uit vrees); beben
fiir = beven voor (uit bezorgdheid). Se'bev, m.
—s, — = tremulant (ber .Orgel). [be'bern,
(1.) = bibberen]. ee'befditttatts, m. = kwikstaartje.
bebin'beu, ft. (1.) = ombinden. bebtetevt =
gebladerd. [beblettt' = van een ambtsplaatje
voorzien; gegalonneerd]. beblitutt = (met
bloemen) versierd, bebloemd. beboirlett,
(b.) = beplanken. bebov'tett, 1d)to. (b.) = boorden, galonneeren. bebritte = gebrild. bebuld)t'
= met struikgewas begroeid.
SeAer, m. —s, — = beker, kroes, kop. ee'c§ev.
blame, w. = pimpernel. Se'ibevelebatov, -emmerelevator. be'cUrfavutig = bekervormig.
ffie'r4ergYab, 1. = bekerglas. SeAerrtattg, m. =
't klinken van de glazers. be'Oern, fcbto. (b.) =
pimpelen, pooien. 6e'cOevitiiver, m. = drinkebroer. SeAertuert, 1. = emmerelevator, bagger.
Sea, m. —en, —en = (obb.) bakker.
Seeten, 1. —s, — bekken, kom, schaal, (i. a. b,
bassin. 8eclett051)te, ro. = bekkenholte.
Sec'tenKtliger, m. = blikslager; bekkenslager.
beba'tten, Ito,. (l.) = overdekken, bedaken.
I. Zebattt, m. —(e)s = bedachtzaamheid, over= na n ip beraad;
leg, beraad; mit gutem
auf (lM) baben, nel)men = op lets letten,
lets in aanmerking nemen. II. bebattf,
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= bedacht(zaam), nadenkend, attent (fig.);
ook van bebadjett.

iebatble(r) = bedachte, legataris. bebittfrtig =
voor-, omzichtig, bedachtzaam; bedaard, langzaam. Sebtittligfeit, w. — voorzichtigheid
enz. [bebForrtiglitt, bebac§t'litrt zie bebracbtig).
bebatttlo4
onbedacht, -nadenkend. 3e0
bacteloligteit, to. —, —en = onbedachtheid
enz. bebattrfaut
bedachtzaam, voorzichtig.
Sebacbtianttelt, — = bedachtzaamheid.
Sebaltung, w. —, —en = bedaking, dakwerk,
overdekking, bekleeding.
L3e'bag, tb.
—s = bedag (afk. van Settiner
01eftromoblIbrofdgen.liftiengefetlid)aft), taxi.
beban'ten fcbto. (b.): fid) bet einem fur etw
= iem. voor iets (be)danken; bafilr bebanle
id) mid) = daar dank ik voor, ik moet er niets
van hebben; lei bebanft = wees bedankt. beba'•
ten, fd)w. (f.) = (zm.) bedaren. eebarr, m.
—(e)s=behoefte, (ook: gebrek), ('t) benoodigde,
noodige voorraad; feitten O. beden = in zijn
behoeften voorzien, zich voorzien. Zebarrfrage,
w. = vraag naar noodigen voorraad. Sebart6'.
= benoodigdheden. 6ebarWfall,
artitel,
m.: im
= zoo noodig. bebau'ertitb = betreurens-, beklagenswaardig, to bejammeren.
I. babau'ern, fd)tv. (b.) = betreuren, bejammeren, beklagen, medelijden hebben met; Id) be.
baure. bafj.. = 't spijt mij dat... II. tiebau'ern,
1. —5 = spijt, medelijden.
bebau'ernbtvert, •tviirbig = betreurens-, beklagenswaard(ig), jammerlijk, te beklagen.
Lee'be, w.
—n = bede: belasting].
be'beden, id)w. (b.) = (be)dekken, beschutten;
eskorteeren; fit§ b. = zich dekken, zijn hoed
opzetten; bebecft fteben= bedekt, beschut staan;
bebedter bimmel = bedekte, betrokken, grauwe
lucht; bebedter Beg = bedekte weg. Zebet'.
tuna, w. = (be)dekking, kleeding; afdekking;
eskorte, konvooi.
bebeilten, fd)to. (b.) = be-, indijken.
I. beben'ten, unr (b.) = be-, overdenken; denken
aan; bed., bedeelen, beschenken; wenn man's
red)t bebenit = als men er goed over denkt; fit§
b. = zich bed., zich herinneren, zich beraden,
nadenken; aan zich zelf denken; fid) anbers,
lid) eines Zeffern b. = van meening veranderen,
zich bed. II. eeben'tett, 1. —s, — = overweging
bedenking, twijfel, bezwaar; tragen = aarzelen, in bedenking staan ;bezwaar hebben,maken;
wegen ether Cade. begen = zwarigheid in iets
hebben; id) babe beswegen, babel kin O. ik
heb er geen bezwaar, niets tegen.
Sebent'frift zie Oebettf3eit. bebent'lic4 =
bedenkelijk, ernstig, hachelijk, kritiek; (soms)
nadenkend, bezorgd. Sebent'lic§teit, —,
—en = hachelijkheid; aarzeling, besluiteloosheld; zwarigheid, bezwaar. bebettrutalen, 1433.
(b.) = bemonumenteeren. Zebent'ieit, to. =
bedenktijd, tijd van beraad.
bebeu'ten, icbw. (b.) = beduiden: beteekenen,
willen zeggen; van belang zijn; voorspellen;
duidelijk maken, te verstaan geven. bebeu'tenb
= van belang, aanzienlijk, aanmerkelijk; vrij,
zeer. Sebettlen(b)belt, w. —, —en = aanzienlijkheid, aanmerkelijkheid,belang.bebeittiont =
van beteekenis, veelbeteekenend,belangrijk,gewichtig. 3ebeu'tung, w. —, —en = beteekenis,
opvatting; belang, gewicht; in be y 9l3ortes vet.
wegenfter O. = in de volste beteekenis van 't
woord. bebeulungOleer, glob onbeteekenend,
onbeduidend. bebetetungbit§toer,:boll-----veelbeteekenend, zwaarwichtig, van grootebeteekenis.
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beteuterd, beduusd.
bebib'bert =
beble'len, id)w. (4.) = (met bout) bevloeren.
Sebielunft, W. —, —en = bevloering; brugdek,
rijvloer (van een brag).
bebie'nen, fcbw. (1.) = (be-, op)dienen; (im
Spiel) bekennen; fhb b. = zich bedienen; fid)
ether Cache, einer 43erfott b. = zich van iets of
iem. bed. bebien'iten, icbto. (1.) einen = iem.
aanstellen, plaatsen (in ambt of betrekking).
Zebien'itete(r) = geemployeerde, aangestelde;
bediende. Sebien'te(r) = bedeinde, knecht,
lakei. bebien'tenbaft = onderdanig, slaafsch.
Sebiettlettpad, 1., -bolt, I. = bediendevolkje,
-zoo. Sebien'tentrac§t, to., .tleib, 1. livrei.
Sebie'nung, ID. — = bediening (i. a. b.); personeel; [betrekking, post]. eebieltungOtnattn•
fcbaft, w. = (mil.) bediening(smanschappen).
[8ebing', m. u. 1. —(e)s, —e = voorwaarde,
boding]. bebin'gen, rt. (3weites $art.: bebungen)
= bedingen; vaststellen; fd)to. = (ver)eischen,
vooronderstellen; veroorzaken, teweegbrengen;
(einen l3reis) bedingen, vragen; bebingt fein
afhangen van, afhankelijk zijn
non ob. butt
van. [6ebing'tti6, w. —, ..nifie = $ebitt=
gung]. bebingt' afhankelijk, gebonden;
voorwaardelijk, betrekkelijk, b eperkt ; vgl.
b ebing en. Zebingt'beit, to. — = ('t) afhankelijk zijn, gebondenheid, afhankelijkheid;
Sebin'eung, —, —en = voorwaarde; (ook)
bestek (bij aanbesteding); eine Z. eingeben =
op een voorwaarde ingaan; tinter ber Z. = op,
onder voorwaarde. bebin'auttg6lo4 = onvoorwaardelijk. 23ebin'auttabla#, m. = voorwaardelijke zin. bebin'euttgOttnite = voorwaardelijk,
onder voorwaarde.
bebor'nett, fcbto. (1.) = (be)doornen; (meest
fig.) b e b o r n t = doornig, met doornen
bezaaid.
bebviin'gen, fcbto. (1.) = kwellen, lastig maken,
in 't nauw (in 't gedrang) brengen, (ver)drukken;
bebriingte Untitanbe=benarde omstandigheden.
Sebriiniger, m. = verdrukker. Sebriinorni6,
to. —, —fe = benauwdheid, benarde omstandigheden, benardheid, ('t) nauw, nood. [bebvtiu'en
zie bebroben].
bebribbt' = beteuterd, in zijn wick geschoten.
bebro'ben, fd)tu. (b.) = (einen) bedreigen.
bebverlit# = dreigend. Zebro'bung, w. =
bedreiging. bebruelen, fcbto. (1.) = bedrukken
(met letters, figurer, e. d.). bebriielett, fd)w.
(b.)= (be-, ver)drukken; kwellen. eebviieluttg,
to. = verdrukking.
bebu'beln idm. (b.) = zich bedrinken.
Oebui'ne, m. —n, —It = Bedoelen; l3,, w. —,
—n, = damescape.
I. bebilttlen, fcbto. (b.) = lijken, denken, voor'komen; es will mid) b., es bebiinft mid) —
.
't komt mij voor, ik houd 't er voor
II. Seblin'ten, 1. = gevoelen, meening; meines
= mijns bedunkens,
..5, nad) meinem
mijns inziens (m. i.).
bebileten, unr. (b.) (till. ob. then.) = noodig
hebben, behoeven; (unp.) = noodig zijn; es
bebarf nur eines fl3ortes = er is maar den
woord noodig; mel)r beburfte es nid)t = meer
was er niet noodig. Sebiivrttl6, 1. —f es, —fe =
behoefte, eisch, vereischte, noodzakelijkheid;
[= Oebilrftigfeit]. SebiirrniOanitalt, w. —
W. C., urinoir. 3ebilvfni4frage, to. = urgentiekwestie. bebiivrtle = behoeftig, armoedig;
eines Zinges b. fein = iets noodig hebben,
behoefte aan iets hebben. Sebiirrtigteit, w.
— behoefte, behoeftigheid, noodlijdendheid,
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gebrek. bebuleln
fdpv. . = zich bedrinken. [bebut#' = e erbu t].
Seeflteat (spr.: biefsteek), f. —s, —5 = biefstuk.
beeirrett, fd)w. (b.) (einen mit etw. =iem. (met)
lets vereeren; (einen nedgel) honoreeren; id)
beebre mid) = ik heb de eer. beei'b(ig)en,
fd)w. (I).) = onder eede bevestigen, bezweren;
(eitten) beeedigen. 6eei'bigung, w. —, —en =
beeediging. beeilern Rip. (b.) = zich
beijveren, moeite doen, zijn best doen.
fcbto. (b.) MO b.) = zich haasten, haast maken;
verder befcbIeunigen. beeittllullen, fdpv.
(b.) (eitten) = invloed uitoefenen op, beinvloeden.
beein'tratttigen, fcbw. (b.) (eitten) = benadeelen,
schaden, afbreuk doen, te kort doen, krenken.
Seein'trtiOtigung, w. —, —en = benadeeling,
afbreuk, verkorting. beeift' = met ijs bedekt,
beijsd. bee'lenben, fcbto. (b.) = (ftw3.) medelijdend of droevig stemmen; beklagen.
3ebub (spr.: be-el . . .), m. = Belzebub.
been'b(ig)en, fcbw. (b.) = eindigen, een einde
maken aan, afmaken. been'gen, fd)to.
=
vernauwen, nauwer, eager maken; benauwen;
beperken, inkrimpen; fid) beettgt fiiblett = zich
benauwd gevoelen (ook fig.). beeeben, fcbro.
(i) .) (eittett) be6rven, erven van; er ift nod)
nicbt beerbt = heeft nog geen kinderen, erfgenamen.
ffieer'blunte, to. = bazella, bazelkruid, klimmende nachtschade.
= begraven, ter aarde
beer'bigen, fd)to.
bestellen, Seeebigung,
—, —en = begraf enis, teraarde-bestelling.
eee're, w. —n = bes, bezie; (ook) korrel,
pit enz. bee'renartig, •fOrntig = besvormig.
See'rentueitt, m. = bessewijn. Seeegriitt, f. =
maagdepalm. SeerIttelbe, w. = aardbeispinazie. Zeeemoft, m. voorloop (van de
geperste wijndruiven, dus) beste wijn. Seer'.
Wein, m. = zuur wijntje; bessewijn; ook =
0eermoft.
See% f. —es, —er = (gwst.) beest.
sect, f. —(e)s, —e = bed, bloembed.
Seele, zie IB ete II.
bee'ten, fd)w. (b.) = in bedden afdeelen.
beelentueife = in bedden.
beftiVgett, fcbw. (1.) = bekwamen, geschikt
maken, in staat stellen. 8erciliiguttgOttattlue14,
m., .3eugniO, f. = bewijs, diploma v. bekwaamheld.
befabebar = berijd-, bevaarbaar.
I. befaO'rett, ft. (b.) = berijden, bevaren; eitten
hider mit INInger b. = melt op een akker
rijden; einen ed)ad)t, eine rube b. = in een
mijn afdalen; II. Ebefalrven, fdp. (1).) =
vreezen, duchten].
befallen, ft. (b.) = overko'men, aantasten, bevangen, treffen, aangrijpen. befan'.
gen, ft. (t.) = [omvangen, -geven; benevelen,
omstrikken, bezig of gevangen houden
verstand bijv.; ittf) = zich bezighouden];
b e f an g en in ob. non 0orurteilett = in vooroordeelen verstrikt ; eitt b er 9iicbter = een
bevooroordeeld rechter; b. mad)en = verlegen
maken. Sefatt'genbeit, —, —en = verlegenheid; vooringenomenheid, bevangenheid.
befallen, Rim. (b.) = bevatten, betasten; 144
(mit etw.) b. = zich (met iets) bezighouden,
zich inlaten, zich afgeven.
befetj'ben, fd)w. (I).) = beoorlogen, bestrijden,
tegenwerken.
Sefel)E, m. —(e)5, —e = bevel, order, last;
es ftebt Zimett 3u 0. = 't is tot uw dienst,
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te uwer beschikking; id) ftebe 5u (3brem) 0. —
ik ben tot uw dienst; was ift, was ftel)t 3u
(3brem) 0. ? = wat is er van uw dienst? au
0., ,err .0berft = tot uw dienst, om u te
dienen, kolonel; bis auf weitern = tot nader
order. befelrlen, ft. (b.) (bu befieblft, er befieblt ;
befabl; befijble; befiebl! befobIen) = bevelen,
gelasten, ordonneeren; laten komen, bestellen;
[aanbevelen, toevertrouwen, neerleggen, overgeven] ; iiber (91ff.) b. = over iets de beschikking hebben; wie Ste b. = zoo(als) u wilt;
Oott befoblett! = vaarwel! befeirlerilt4 =
gebiedend, bevelend. befebligen, fcbro. (1.) =
kommandeeren, aanvoeren. 6efe1$14'flagge,
tv. = kommandovlag. 8efe016'fortn, w. =
gebiedende wijs. Sefet)16'baber, m. = bevelhebber, kommandant, gezagvoerder. befefilb'i
fiaberifit) = bevelend.OefelOWbaberftab, in. =
bevelhebbersstaf. befeiPlueile = bijwijze van
bevel, bevelend. befel)14'Wibrig = in strijd
met 't bevel. befeiteben, fd)to. (b.) einen
vijandig zijn, bestrijden. befeftigen, fd)w.
(b.) bevestigen: vastmaken, -zetten, -hechten ; versterken, duurzaam maken; b. an (/Ill.);
lilt b. = zich bev. enz.; (van prijzen) vaster
worden. 3efe'ftigung, w. —, —en = bevestiging, versterking. tiefeltigungObauten, F31. =
versterkingswerken. Oefeltigungdfunit, tt). =
versterkingskunst. 6efe iftiguttOpfat)1, m. =
meerpaal; palissade. tiefeltigungdwert, f. =
versterkingswerk. befettlen, fdp. (I).)
bevocht(ig)en, besprenkelen, besproeien. Se.
fetuO'ter, m. —5, — bevochtiger, besproeler.
befeu'erett, fcbto. (b.) = aanvuren; bevuren
(d. w. z. van varen, lichten voorzien). 2)efeu'e.
rung, w. —, —en = bevuring (vgl. befeuertt).
kiefrcign, f. —5, — = bef, befje.
befie'bern, fcbw. (1).) = bevederen, bepluimen.
I. befin'ben, ft. (1).) = bevinden, oordeelen, houden voor (fiir); lit§ b. = zich bevinden, zijn,
verblijven; gesteld zijn, varen; wie befittbett
Ste lid)? = hoe vaart u? II. Seliwben, f. —
staat, welzijn, wijze van zijn; omstandigheid,
toestand; bevinding; nacb 0. (ber eadr) =
naar bevind van zaken.
befinblich = bestaande, aanwezig, voorhanden,
zich bevindende; im tau 6. = in aanbouw
zijnde; (in atot) verkeerend. befin'gern, fcbtv.
(b.) = bevingeren, betasten; probeeren.
befleefett, fd)w. (b.) = bevlekken, besmetten,
bezoedelen; stukje(s), achterlap(pen) opzetten
(op schoen). befleWten, ft. (1).)= be-, omvlechten.
Seflecirtung, to. —, —en = omvlechting,
vlechtwerk. befleilien lid), ft. (b.) (befleihe; be=
flif3; befliffen); fcbto. (b.) (eines
Zinges) = zich toeleggen (op lets); in 't oog
houden; beflelf3ige bid) ber Sparfamfeit = (ook)
tracht zuinig te zijn. beftillen = ijverig, zich
wijdend aan; ein 0effiffener ber 91edyte
yen
student in de rechten; ficb b. fiiblett == zich ge— = ijver,
drongen voelen.
ijverig streven. = zorgvuldig; opzettelijk. beflitlern, fcbto.1(1).) = met loovertjes
versieren; opdirken. bello'ren, fcbtv. (1.) =
befloersen; bebloemen. bellii'geln, fcbto. (b.) =
bevleugelen (ook fig.), versnellen. beflulen,
onder water zetten.
ftw. (b.)
befoUgen, fcbro. (b.) (ein einen 9lat)
(na-, op)volgen; (eine %eget, elite 0aticbrift) in
acht nemen, naleven. Sefol'gung, to. —, —en=
opvolging enz.,vgl.bef o Ig en. befoligungdWert,
= navolgenswaard(ig). ZiefOriberer,
m. = bevorderaar, voorstander, beschermer,
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expediteur, verzender. [befaeberlirb = bevorderlijk, gunstig]. befOr'bern, fd)w. (1).) = bevorderen (ook in rang), begunstigen, aanmoedigen.
voorthelpen; verzenden, vervoeren, transporteeren, expedieeren; [verhaasten, bespoedigen];
6efav'berung, tv. = bevordering, aanmoediging, bescherming, promotie; transport, vervoer, verzending.
SefDr'berungkroftett, $1.; 'matte', 1. = kosten
van vervoer; middel v. v.
befoeften, fd)w. ( b . ) - (einen 9Balb) exploiteeren.
befraWten, fd)w. (f).) = bevrachten, laden. Se=
fratlyter, m. -s, - = bevrachter. 3efrac4's
tung, w. -, -en = bevrachting; 0. mit Stildrgfitern = aanleg op stukgoederen. befra'gen,
fd)w. (1).) einen um eine, iiber chic, wegen einer
Sadie = iem. om jets vragen, over jets ondervragen ; fitt b. = onderzoek doen, informeeren;
fid) bet einem fiber (MO b. = iem. over jets
raadplegen, hooren. befrattlett, fdp. ( b . ) met franje bezetten. befrei'en, fd)w. (1).) =
bevrijden, verlossen, vrij maken; vrijstellen,
ontslaan. Zefvei'ung, w. -, -en = bevrijding
enz.; vrijstelling (nom Stilltarbienft 5. 0 ). be=
turn/belt, id)w. (f).) = bevreemden, verwonderen, treffen. befrent'bettb, befrentblidj = bevreemdend, zonderling. Zefvent'bung, W. - =
bevreemding, verwondering, verbazing. befreutt'ben, fd)w. 11).) = vrienden (bevriend)
maken, tot elkaar brengen ; rid) mit etw. b. =
met jets gemeenzaam worden, aan jets gewoon
raken, zich met jets vetrouwd maken. [beftie'.
ben = omheinen en ---] befrie'bigen, fd)w. (1).=
(einen) bevredigen, voldoen, tevreden stellen;
pacificeeren; (ben buttger, eine Qeibenfd)aft)
stillen, verzadigen, koelen; (bas (5cl:oilier) geruststellen ; [ook = bef rieb en]. [betrie'ven, ft.
(1.) = bevriezen]. befrucOlett, fcbtv. (i).) = bevruchten ; vruchtbaar maken. SefvutOlung0.
tverf3ettge, $1. = bevruchtingsorganen.
Sefugltid, tv. -, -le = bevoegdheid, recht,
kompetentie. befue 5u = bevoegd, gerechtigd,
kompetent tot. befiiirlett, fd)w. (Il.) = bevoelen,
betasten. Sefunb', nt. = staat, toestand; bevinding; nad) l3. = naar bevind van zaken. Se.
funblteriOt, m. = bericht, verslag van de bevinding van den toestand. beffircOlen, fd)w.
(b.) = vreezen, duchten; es ift (bas ed)liminfte)
5u b. = 't (ergste) staat to vreezen. Sefiirt§'.
tung, tv -, -en = vrees. befftetvortett, fd)w.
(1).) = voorspreken, spreken voor (ten gunste
van), een goed woord doen voor; pleiten voor,
bepleiten, verdedigen, voorstaan. ffiefiiv'tvar.
tung, w. = voorspraak, een goed woord.
bega'ben, fd)w. (f).)= (einen mit etw) begiftigen,
bedenken, bedeelen; begabt = begaafd, vlug.
Sega'bung, w. -, -en = gave (ook fig.), begaafdheid, talent. begarten, fethn. O.) = aangapen. [ZegtingltiL 1. -f es, -fe = viering;
('t) houden; meeslal = .2eid)enbegetttgnis,
vgl. 0egebung]. begat'tett fick itul . (1).) =
paren. begaultern, fd)w. (1).) = begappen,
besjiebelen, besjoechelen.
bege'ben, ft. (1).) = (03ed)fel) plaatsen, verhandelen; (9thieti)e, Miter) uitgeven; (Waren) verkoopen, van de hand doen, afstaan; WO b., ft.
(1).)= zich begeven, gaan ; gebeuren, voorvallen,
-komen, geschieden; fid) in frembe Zienfte b. =
in den vreemde dienst nemen; fid) ether ea*
b. = van jets afzien, afstand doen, (ook) lets
opgeven. Sege'benbeit, w. -, -en, SegebItib,
1. -f es, -fe = gebeurtenis, voorval. Sege'.
bung, tv. -, -en = plaatsing (eines aBed)fels);
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uitgifte (einer Mlle*); ('t) afzien, opgeven;
Sur 3. gelangen = uitgegeven worden. begeg'.
nen, fd)w. (1.) einem = ontmoeten, tegenkomen;
overkOmen, gebeuren, wedervaren ; (einem Ube)
voorkOmen, optreden tegen; (einem bi5fild)) behandelen, bejegenen; biefes nod begegnet am.
9tieberrbein = dit woord komt .. voor. tiegeg'.
WO, 1. -fes, -le = gebeurtenis, voorval.
Zegeg ittung, w. -, -en = ontmoeting; bejegening, behandeling. bege'4(e)n, unr. (Ii.) ----begaan, be-, doorloopen; begaan, plegen, bedrijyen; vieren; [TIM b. = leven (van); zich verdragen, goed omgaan]. SegeOr', m. u. f. =
wensch, verlangen, verzoek. begeft'reit, fd)11).
(1).) = begeeren, verlangen, wenschen; bleier
9irtifel ift febr begelyrt = er is veel vraag naar dit
artikel, 't is zeer gewild, gezocht. begefrrettb•
Wert, MAirbig = begeerenswaard(ig). begeig'.
lid; = begeerlijk, begeerig. Zegebelittreit, w.
- = begeerigheid, hebzucht. 23ege'buttg, w. -,
-en = ('t) begaan, ('t) plegen; viering.
begeilent, fd)w. (l).) = bezeeveren, bekwijlen;
bezwadderen, belasteren. [begel'iten=] begei'.
Item fd)w. (I).) = verrukken, bezielen, in geestvervoering, in geestdrift brengen, ontvlammen.
begei'itentb = bezielend. Segerfterung, ID. -,
-en = geestvervoering, verrukking, bezieling,
geestdrift.
ffiegier', M. -, tiegier'be, to. -, -n = begeerte,
zucht, verlangen. begie'rig = begeerig, verlangend; b. nad) (auf) (f)re, 9tuf)m, [bes belbes]
= begeerig naar. begielett, ft. (I).) = begieten,
(be)sproeien, vgl. beg off e n.
begitn'beln, fd)w. (I).) = voor aen gek houden,
bed uvelen.
Segi'ne, w. -, -n = bagijn, bagijn, klopje.
Seginn', m. -(e)s, -e = begin, aanvang. be.
gin'nen, ft. (1).) (beginne; begann; begithne;
beginne! begonnett) = beginners, aanvangen;
doen, ondernemen, aanleggen. begiblen, fd)u).
(1).) = begipsen, pleisteren. begit'Keln, Rim.
(f).) = b e g im'p elm begit'tern, fcbto. (1).) =
tralien.
begItin'ien, fd)w. (1).) = beglanzen, beschitteren,
schitterend verlichten. begla'lett, fd)w. (l).) =
ruiten inzetten in, beglazen; achter glas zetten.
[began/ben =1 beglau'bigen, fd)w. (1).) = bekrachtigen, bevestigen; verifiëeren; (amtlid)) b.
= legalizeeren; gerid)tlid) b. = gerechtelijk bekrachtigen ; rechtskracht verleenen, homologeeren; (einen (5efanbten) van geloofsbrieven
voorzien, akkrediteeren. Seglattligung, w. -,
--en- bekrachtiging ; verifikatie, legalizatie enz.,
visum. Zegtau'bigung614reiben, f. = geloofsbrief. beglaubt' = overtuigd; ook = beglau.
big t. begtei'dien, ft. (l).) = vereffenen, betalen.
Segleit'brief, m. = begeleidende brief. *Weft'.
abreffe, w. ----- (post)pakketkaart. begleilen,
fd)w. (1).) = begeleiden. vergezellen; akkompagneeren; eskorteeren. Segleiler, m. -s, -,
-in, w. -, -inner = begeleider, .. ster ;akkompagnateur,, • .trice. SegletterKeinung, w. =
begeleidend, bijkomend verschijnsel. Zegleit's
babiere, IM. = dokumenten. tiegleit'fc§aft,
ro. = geleide, eskorte. Segleiffebein, m. =
volgbriefje; geleibiljet. Segleit'Kreiben, f. =
geleidebrief.Segleituntitanb,m.= bijomstandigheld, begeleidende omstandigheid. Segleilung,
W. -, -en = begeleiding, geleide gevolg, eskorte; akkompagnement; in 0. feines Wrenn.
bes = vergezeld van zijn vriend. Segleilungb.
utannfOaft, tv. = eskorte. SegleilungOlctiff,
1. = geleischip, konvooi. Segleitlettel, m. =
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geleibiljet, geleidebriefje. begliiefen, fdp. (1).)
=gelukkig maken, verblijden; [doen gelukken].
begliiertniinft§en, fcbto. (b.) einen 3u (Dat.),
wegen (Oen.) = iem. met iets gelukwenschen,
feliciteeren.
begna'bett, iciya). (b.) = begiftigen, een (groote)
genade bewijzen; [= begnabig en]. begna'.
bigett, [dm. (b.) = begenadigen, gratie verleenen; begnabigt merben gratie krijgen; einen
mit etto. b. = iem. met iets begunstigen.Segttaim
bigung, tv. —, —en = gratie.
Segna'bigungRgehtt§, 1.; ..rec§t, 1. = verzoek
om gratie; recht van gr.
begniigen
[cam. (b.) mit etw. = zich met
iets tevreden stellen, genoegen met iets nemen.
—n = begonia.
Sego
begatettern, fdpo. (b.) einen = den beschermer
over iem. spelen. bent:Wien (eig.) begoten;
(fig.) beteuterd, in zijn wiek geschoten; vgl.
ub el.
begvalen, ft. (1.) = begraven, bodelven; ba Ilegt
ber buttb b.= daar zit hem de knoop; (1d) tinter
ben Zriimment) begr.; laf3 bid b.! = loop naar
de maanl Segriibittia, —[es, —fe = begrafenis ; graf, groeve. tiegablti6falle, to. = begrafenisfonds. 3egrtib itti00144, m. = kerkhof.
Segva'bung, to. —, —en = ('t) begraven, begrafenis. begra'bigett, [dm. (b.) effenen,
reguleeren. begralett, Mtn. (b.) = grazen; met
gras bedekken; bie Wiiirte b. = 't spoor (van 't
wild door 't gras) zoeken; ival3enber eteitt be.
grafet ttid)t = een rollende steen begroeit niet;
114 b. =igras krijgen, met gras begroeien, (ook)
zich vet weiden; zich te goed doen. begteilett,
ft. (b.) [bevoelen, betasten]; om-, vervatten,
inhouden; begrijpen, verstaan, vatten, beseffen;
fit§ b. = begrepen worden, te begrijpen zijn;
elkaar begr. ; vgl. begrif f en. begteirlitb =
begrijpelijk,verstaanbaar,duidelijk,te begrijpen.
begreirlit§ertueile = begrijpelijkerwijze, natuurlijk. begrettlett, fcbw. (b.) = begrenzen,
omgr., beperken. 2egrenat'Ijeit, — = begrensdheid, beperktheid. Zegven'aung, tv. —,
—en = begrenzing, grens. Zegriff, m. = begrip:
verstand, bevatting; voorstelling, denkbeeld,
opvatting, idee; (soms) schets,00k=3nb e g riff ;
er ift fd)wer (fcbn.ell) von Oegriff(en) = hij begrijpt moeilijk (vlug), is zwaar (vlug) van bevatting, van begrip; bas gebt fiber meinen
=
boven mijn begrip of verstand; im (ook:
inbegriff) feitt, ftebett = op 't punt zijn, staan.
begriffen: in eitter battblung b. = met iets bezig;
in bet 9Irbeit b. = aan 't werk; im Q3au b. = in
aanbouw; im gacbstum b. = in den groei; im
entitebett, in ber enttvici(e)Iting b. = in wording; bie Roften mit barunter b. = de kosten inbegrepen. begrifflicft = abstrakt. 23egrifW.
beftittnung, w. = begripsbepaling, definitie.
ft3egritf6lat§, 1. = kategorie, groep. 8egriffW.
M§igleit, m. = bevattingsvermogen. begrifW.
natig = abstrakt. begtiffOltutAg = kort,
slecht van begrip. SegviffWberntagen, =
begrips-, bevattingsvermogen. SegriffOlvovt,
1. = abstraktum, begripswoord. begrifflatt.
ft§enb = metonymisch. begriin'ben, fcbro. (1).)=
grondvesten, vestigen; stichten, oprichten;
(Sobulben) konsolideeren; (een handeling, uitspraak) steunen, gronden, motiveeren, staven.
Segriiteber, m. = stichter, grondlegger. Se.
gviitebung, = grond (fig.), toelichting, motiveering, memorie van toelichting; vestiging enz.
vgl. begriinb en. begrii'nett, fcbto. (t.) = met
groen bedekken; b., (1.) M b. (b.) = groenen,
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groen worden. begvii'fiett, ftw. (h.) = begroeten ;
[um etw. b. = toestemming voor lets verzoeken].
eenviiluttgOtvort, 1. = welkom(stwoord).
begue'ren, fcbto. (b.) = bekijken. begiiteftigen,
[im. (1.)= begunstigen, bevoordeelen; steunen,
beschermen. Segiittiftiger, m. —s, — = begunstiger, beschermer. begiieten, [d)m. (l.) =
Borden. begitt'at§ten, [d)w. (1.) etro. = advies
over iets uitbrengen. Segutat§tung,
=
advies; Sur
= om van a. te dienen. be.
gk'tert gegoed, vermogend. begi ftigen, fcbto.
(b.) = kalmeeren, tot beharen brengen.
be§aa'rett fieb, fcbto. (1.) = zich beharen, haar
krijgen. beftaart = behaard. tie§aa'attte,
—, —en = beharing. [be§a'bett
[cbto. (b.)
zich gedragen}.
= gemakkelijk, geschikt; welgesteld, welgedaan; b. Iadrn =
goedig, smakelijk lachen. be§aefen, Ito). =
be-, loshakken, omspitten, loswerken. be§artett,
fdpo. (b.) = [zich vasthechten, beklijven; aantasten] ; aansprakelijk maken. be§artet mit
etw. behept, aangehaald; mit hem Wieber b.
fein = last van koorts hebben; mit Gcbulben b.
fein = in de schuld(en) zitten, met schulden
belast zijn.
I. belja'gen, Rim. (1.) einen = behagen, aangenaam zijn, bevallen. II. Ziefta'nett, 1. —s = behagen, genoegen, welgevallen.
be§aglit§ = aangenaam, gemakkelijk, gezellig,
prettig; onbekommerd, onbezorgd: (er mad)t's
[id) gemakkelijk. be0allen, fcbto. (b.) = (be)houden; im Oebacbtnis b. = onthouden; etw.
fur IA b. = iets vdOr zich houden, er over zwijgen; vgl. lelb. 23e§tiller, m. —5, —, Sebnit'•
nib, —[es, —fe vat, (vergaar)bak, reservoir.
beitiinentert, fcbtv. (b.) = behameren. be4an'.
bean, [dm. (l.) = behandelen; bejegenen; bewerken ; afdingen op. [beblin'bigen, icfp. (b.) =
overhandigen, ter hand stellen,zenden].ffie0anb'•
lung, to. —, —en = behandeling; bejegening;
bewerking. be§attble§u§t = gehandschoend.
8eljang', m. —(e)s, ..bange, Se§titege, [. —s=
behangsel, lamberkijn; (hang)ooren (eines bun.
bes). be§iin'gen, fdp. (b.) = behangen, bedekken, bekleeden, versieren. Se§iingifel, —s,
— = behangsel. be§aettift§en, fcbto. (b.)
harnassen. be§aerett, fdpx). (l. u. I.) = volharden, blijven bij (bei Ritter Meinung b.); auf
feinem Ginn b. = op zijn stuk (blijven) staan.
Se§aevett, 1. —5 = volharding, -houden. bet
§avelit§ = volhardend, standvastig, bestendig,
aanhoudend. ee§avelit§feit, to. — = volharding, standvastigheid, bestendigheid. Se§aem
rung, w. — volharding. Se§av'vungObet.
ntOgett, = volhardingsvermogen.
be§au'ben, fdpv. (1.) = de kap opzetten, kappen.
be§au'en, ft. (b.) = behouwen, bewerken; besnoeien; in (Dat.) b. feht = in lets beslagen,
thuis zijn. be§atWten, fcbto. (b.) = beweren,
verzekeren, voorgeven; [bewijzen]; (rein 9lecbt
u. 1. to.) staande houden, handhaven, ophouden;
fit§ b. = zich staande houden, zich handhaven;
(marktterm) prijshoudend blijven; vgl. jelb.
Se§attOlung, to. —, —en = bewering, mededeeling, • verzekering; meening; handhaving.
SebmWtung6fa4, m. = mededeelende zin.
Se§attlung, —, —en = behuizing, wooing,
verblijf. Zeftatt'ung, tv. —, —en = ('t) behouwen, bewerking, besnoeiing.
befo'ben, ft. (b.) = (0eIber) opnemen; (binber.
niffe) opheffen, uit den weg ruimen. Se§e'bung,
w. = opneming enz. vgl. be b eb en. beformatet,
(von Gcbiffett) = thuisbehoorende in; b. fein =
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thuisbehooren. bebeilett, id)tn. (b.) = verwarmen, van verwarmingsinrichting(en) voorzien.
SeOar, m. —(e)e, —e = uitvlucht; (hulp-,
red)middel, uitkomst. bebet'fett fib, ft. (b.) =
zich behelpen, zich schikken; zich er uit redden.
beOelligett, (dui. (b.) einen mit ctw. = plagen,
lastig vallen, hinderen.
ee'bentotb, m. —(e)s, —e u. —a = behemot:
reusachtig dier.
Se'Oen, m. —% = behen (een 0.-I. plant).
Se'bettbaunt, m. = behenboom.
beljen'be = behendig, handig, vlug, bij-de-hand.
geflettiblgteit, tv. —, —en = behendigheid enz.
Oebetattut, tv.; .01, 1. = behenlinoot; -olie.
beber'betgen, fcbtn. (b.) = herbergen, huisvesten, logeeren, bergen. befory'lc§ett, id)tv.
(b.) = (eitt Zorn heerschen over, beheerschen;
(Qeibenicbaften) bedwingen, beteugelen; (eine
eprate) meester zijn, machtig zijn,beheerschen,
eine Weitung beberrid)t bie etabt = bestrijkt
de stad. ffieberricijey, tn. = (be)heerscher,
soeverein, gebieder. befterligett, fdyto. (1.) =
behartigen, ter harte nemen. beberit' =
moedig, dapper, flink, stout. befteuAeltt, rd)ro.
(b.) = huichelachtig behandelen. beberen,
Kw. (b.) = beheksen,.betooveren; tvte bebext=
(ook) alsof de duivel er mee speelt.
beititrtit4: einem bet etw. b. fete = iem. met
iets behulpzaam zijn; einem 3u eft). b. fan =
iem. aan lets helpers, lets bezorgen. bebittibent
einen bei, an (tat.) = binb ern, p erbinb ern.
Sebitt'berungigalt: im Z. = bij verhindering.
bebo'betts, idm. (b.) = met de schaaf bewerken,
(af)schaven. bebobn'Iticbeltt, fcbw. (b.) (etnen) =
bespotten, beschimpen, honen. belprien, itiv.
(b.) = met hout beplanten, den houtgroei
bevorderen; fit§ b. = stevige takken krijgen;
betplat = vol takken. Se0ollung, tr. — =
bebossching. bebovAen, fd)tv. (b.) = beluisteren,beloeren. SOW, w. —, —en, Z., 1. (u. m.)
—(e)s, —e = (bij)behooren. Sebar'be, iv. —,
—it = publiekrechtelijk orgaan; openbare
(bevoegde) macht, overheid, bestuur; ale Tette
Z. = in laatste instantie. eebOr'bettaybeiter,
m. = gemeentearbeider. befOrblie4 = vanwege 't bestuur, vanwege de overheid, officiel.
Odor, m. —(e)s = gebruik, nut, behoef, dienst ;
Sum Z. (ber 9Irmen) = ten behoeve, ten bate;
3u blefem Z. = voor dit doel. betytfa' (mit
Oettittn) = ten behoeve, ter wille, wegens, met
't oog op. beftuft' = ge-, behoefd. befAlrliti),
zie bebilfikb. befyillen, icbto. (l.): etnen nor
(tat.) b. = behoeden, beschermen, bewaren;
Mott bet1Ite! = God beware! — bebilte end)
(bott! = God behoede u! — vaarwell Seftfiler,
m. = behoeder, beschermer. beipttlant -behoed-, bedachtzaam, voorzichtig.
Led, m. —a, —s u. —e = bey (titel bes
berrfcbers non Zunis).
II. bei mit Zatin = bij: bie ecblad)t bet 036rtb
= bij (van) W.; er ift, gw, roobnt, bletbt bet
tuft (10; er tit nid)t red)t bet ficb = niet goed bij
zijn hoofd; bet etimme = bij stem; Id) fagte
bet mit (ielbft) = 'bij mijzelf; bet Mott lit alles
mOglicb; bet eitter Weuersbrunit fam er
ums .2eben = bij; bet tag, bet 9tacbt, bet Mott!
bet meiner Seek! (alle 1!); bet taufenb Mann =
bij de duizend man; aan: bet Viol) fiten = aan
tafel; baus bet baus = huis aan huis; bet
tofe = aan 't hof ; in: bet guter 2autte = in een
goede luim; bet guter Gefunbbett = in goede
gezondheid; met: bet glorbtvinb = met noordewind; bet Ietnen talenten = met zijn talenten;
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bet Wier Q3orricbt =the er bod) betrogett = met
al zijn voorzichtigheid .. ; bet allebem = met
dat al; op: bet bteier 91ad)rtd)t = op dit bericht ;
beam eriten Z3inf = op den eersten wenk;
beim %well feblett = op 't appel ontbreken;
bet Zabren = op jaren; bet •.Srliften = op
krachten; bet bellem Cage = op klaarlichten
dag.
berbebalten, It. (b.) -- (be)houden, bewaren.
bei'biegen zie anbtegen. bei'binbett, it. (b.) =
bijvoegen, -binden. Serblatt, 1. = bijblad,
-voegsel, extranummer. bet'bringen, unr. (1.) —
(eine 21r3nei) toedienen; (IBewetle, Griinbe)
aanvoeren; (Zofumente) overleggen ; (eine
Munbe) toebrengen; (ebt %titter) geven; (einett
Serlurt) toebrengen, veroorzaken, doen lijden;
(einem etw.) doen weten, doen vernemen, doen
kennen, (bij iem. iets) er in brengen.
Zei'diaile (spr. bajsjeeze), m. = bijwagen.
ZeirWte, n3. —, —n = biecht; Sur Z. geben = to
biecht gaan; Z. Oren, abneI)men, (3u) Z.
it en = de biecht afnemen. beiWtett, Pty.
(b.) = biechten (ook fig.).
Seitfttiftormet, tv.; igroliten (iVemtig), m.;
sigev, m. —5, —; 4110, 1. = biechtliformulier;
-penning; -vader (-kind); -kind.
SettVlifing, m.; .1101, m.; ',batty ; Paettel,
tn. = biechtging; -stoel; -vader; -briefje.
bei'be = beide; alle b. = alle bei(de), alle twee;
b..s tit ricbttg = 't is beide, allebei goed;
Zottor b ..r 9lecbte = Doktor in de beide rechten. bei'bertei' = beiderlei; b. OefcbIed)ts =
gemeenslachtig; has 91bettbmabl unter b.
Oertalt = 't avondmaal onder de beide gedaanten. bet'beyfertig = beider-, wederzijds(ch), onderling, beider. berberfeiW =
wederzijds(ch), -keerig.
Sei'berivanb, I. —(e)s, ook to. — = tieretein
(een kalfwollen stof).
betblebig = tweeslachtig. beib'veiOt = twee-,
dubbelzijdig.
bei'breben, idm. (1.) = bijthaaien, -leggen.
bei'brutten, fd)ro. (b.) = drukken bij. bet'.
briiden, id)tv. (b.) = opdrukken (tettt Siegel
3. 0.).
beibltbattig = tweeschaduwig; ble Q3etbicbbat.
igen (Q3ewobner ber beir3en 3one).
beietnan'ber = bij elkaar, bijeen, to zamen;
ite tit nod) gut b. = nog goed bij de pinken.
gt3eFerbe, m. = ondergeschoven erfgenaam.
beVern, icbtv. (b.) = (bit (blocfen) beieren, kleppen.
SeVeifen, 1. = bijgerecht, toespijs.
6ei'fatt, m. —(e)s = bijval, goedkeuring, instemming; toejuiching; Z. fhtbett, ernten =
instemming vinden, sukces hebben, opnemen;
Z. 3oIlen = instemmen met, toejuichen.
[beilatten, ft. (1.) = instemmen met; invallen].
bei'fallig = instemmend, goedkeurend, met
instemming; lid) b. auf3ertt 3u .. = zijn instemming betuigen met; b .. es /Wet! = gunstige uitspraak. Set'falttlatft§en, 1. = applaus.
tieilallObeaeigung, to. = betooning van instemming, toejuiching. beilotgett, itto. (f.) =
bijgaan ; b..b erbalten Ste .. = bijgaand
ontvangt U ... Zei'frat4t, tn. = vrijpakkage,
-goed. beilitgen, fcbto. (b.) = bij-, toevoegen,
er bij doen, insluiten. tietifut, m. = artemisia,
bijvoet, St.-Janskruid.
Set'gabe, tv. = toegift.
I. *Wee, ro. —, —11 = (obb.) stapel (bout).
II. tiet'ge (spr.: bézje), m. — = beige (ook adj.).
bei'geben, ft. (b.) = toevoegen (einem etnett
Oebtlfen 3. la.); (eine Starte) bijgooien; Hein
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b. = zich schikken, zoete broodjes bakken,
een toontje lager zingers, bakzeil halen, eieren
voor zijn geld kiezen. bei'gebogen zie an g es
b og en. beille0(e)n, unr. (1.): [id) larre mir etw.
b. = ik haal mij, krijg lets in 't hoofd ; ik verbeeld mij lets.; ben 0 ebanfe gel)t mir bei =
komt bij me op, valt me in]; (obb.) er gebt
nidjt bei = doet niet mee, neemt geen deel.
bergebenb = bijgaand. bei'nelegt = bijgaand,
ingesloten.
bei'gen, Pm. (b.) = (ebb.) (hoot) opstapelen.
bei'georbnet = toegevoegd; (grm.) nevengeschikt ; Z eig eorbnete(r) = adjunkt; wethouder. 23ei'geti4t, 1. = bij-, tusschengerecht.
bei'ge14Ioffen (empfangen Ste) = ingesloten.
23ei'aellOtnad, m. = bijsmaak. bei'gelellen,
1clyw. (b.) = toevoegen, als gezelschap geven;
114 b. = zich voegen bij ; zich vereenigen met.
*eland' (spr.: beniee), m. —s, —s = beignet.
23ei'1jilfe, w. — = hulp, bijstand, steun, ondersteuning ; Z. Bum aRorb = medeplichtigheid
aan den moord. bei'bolett rcbtv. (b.) = (bie
Segel) bijhalen. 23eiliilfe, zie a3 eibilf e.
beilommen, ft. (1.) = (einem) naderen, evenaren;
in 't hoofd komen, invallen; (einem Scbaben)
herstellen, inhalers; bijgaan (van brieven e. d.);
ibm ill nid)t bei3ufommen, matt faun ibm nid)t
b. = men kan geen vat op hem krijgen, hem
niet te pakken krijgen. beilannen, unr. (l.)
einem = iem. te pakken kunnen krijgen, vat op
iem. kunnen krijgen.
8eil, 1. —(e)s, —e = bijl (met korten steel).
Serfage, m. = bijlage, annex, bijvoegsel; Ge.
mule mit Z. = groente met toebehooren. [23e1'.
lager, I. = huwelijk (van vorstelijke personen)].
23ei'lait, w. = Zeifracbt. 23eiliistfer, m. =
loopknecht, looper; satelliet. beilieufig = bijkomstig; terloops, in 't voorbijgaan; (gwst.)
ongeveer.
23eit'brief, m. = bijlbrief, kontrakt (voor den
bouw van een schip); (rcbtv3.) hypotheekakte.
3eire4en, 1. —5, — = bijltje.
beilenen, idjw. (b.) = bijleggen, bij-, toevoegen,
insluiten; Stoblen b. = (nog wat) kolen in (bij)
de kachel doen, er nog kolen bij doers; — geven,
schenken, toekennen, hechten aan; (einem bie
edjuib) toeschrijven; einer 91atricbt feinen
alert ob. Illauben b. = geen waarde of geloof
aan een bericht hechten; (etnen Streit) bijl., beslechten; bie Segel b. = zeil minderen; (ein
ecbiff) bijl., -draaien; [volhouden; neerleggen,
op zij leggen]. Seileger, m. —a, — = (gwst.)
kachel. 23ei'leOen, 1. — = bij-, achterleen.
beilei'be nid)t! = vooral nietl om den dood
niet! eeileib, 1. = medelijden, rouwbeklag,
deelneming; rein Z. (am Zerlurte eines der.
wanbten) be3eigen = zijn deelneming (in,met..)
betuigen, kondoleeren; urn Niles Z. wirb gebe.
ten = verzoeke van r. verschoond te blijven.
Seileibbbelnit, m. = bezoek van rouwbeklag;
Z .. e werben verbeten = bezoeken v. r. kunnen
niet afgewacht worden. 23eFleib6be3eigung,
w. = betuiging van deelneming, rouwbeklag,
kondoleance.
23eiVeilen, 1. = staafijzer.
bei'len, rdp. (b.) = (gwst.) peilen (een vat).
beirfertig = klaar op de takelage na, bijlklaar.
beillOrmig = bijlvormig.
beiliegen, idjw. (b.) = bijgevoegd, ingesloten
zijn; (schp.) bijleggen, drijven. beiliegenb =
ingesloten, -liggend, bijgaand.
23eille, w. —, —n = troktafel.
'Killen, Km). (b.) = trokken, trok spelen,
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23eil'Ilfraut, 1.; -Rein, m. = bifilikruid; -steen.
Seiluft: Q3. l)aben = (van een sigaar) lek zijn.
beim = bei bem.
bei'menaen, fcbw. (b.) = bijmengen, -voegen.
bevutoen, rt. (1.) = toekennen, -schrijven,
schenken, hechten aan, vgl. beileg en. bei'.
mileben, id)w- (1).) = bijmengen, -voegen, mengen onder.
23ein, 1. —(e)s, —e = been, bot, knook; been
(lichaamsdeel), poot, voet (van een tafel e. d.);
Stein unb 1. rdjtviirett = bijhoog en laag zweren;
es friert Stein unb Z. = 't vriest dat 't kraakt;
einem a3..e macbett = iem. beenen maken;
einem ein ll. rtellett = iem. een beentje lichten,
een strik spanners: Fein 0.1= beslist niett einem
etw. an6 Z. binben = iem. lets in den weg
leggen; bas binbe icb an6 Z. = daar trek ik me
niets van aan, dat lap ik aan mijn laars; es Muff
ibm an& Z. = 't wordt hem ingepeperd, hij moet
er voor boeten; gut, flinf auf ben 113 .. en rein =
goed, vlug ter been zijn; auf bie a3..e bringers =
op de been brengen (eig. en fig.) ; auf bie a3 .. e
belfen (tat.) = er bovenop helpers (fig.); etw.
wieber anf bie 0.. e (tellen= iets weer op pooten
zetten ; rid) auf bie 5... e macben= op weg gaan;
ben Stopf awili§en bie .0 ..e nebmen = zijn
beenen onder den arm nemen, hard gaan loopen.
beina'Ije = bijna, haast; ongeveer, om-en-bij.
23eVnatne, tn. = bijnaam.
Sein'llalite, w.; .beule, w.; .brattb, in. = beet:illdermeel (-ascii); -gez'nel; -eter.
23ein'ilbreM, in.; .bruck m.= beenlIbreek; -breuk.
titeinAen, 1. —a, — = beentje, pootje, voetje.
tleitetnet4Ilev, m. = been-, ivoordraaier. bei'=
nein, rdjw. (1.) = loopen. bei'nern = beenen,
van been. Sein'ffutle, ro. = beenbederf, -eter.
3ein'folter, w. = scheen-, beenijzers, Spaansche
laarzen.
3ein'llfra%, m.; .0arni14, m. = beenlleter; -harnas (dijharnas).
bein'Oart' = beenhard. Zein'Oattd, 1. = knekelhuis. 23ein'beil, 1. = beenbreek. beVnicht =
beenachtig, hard. bei'nig = beenig, met been
23einlautmer, tv. --- 4) au s. 23einlleib, T. —
broek. Sein'frebb, m. = beenkanker. eein'.
leber, 1. = beenle(d)er.
Sein'ting, m. —s, —e = been (eines Strumpfes).
23ein'itbiene, w. = dijharnas; spalk. 8ein'i
Idganbe, w. = Z einf otter. Seinifittvari, 1. =
beenzwart. 23einluell, m. u. 1. = smeerwortel;
kalktuf.
bei'orbnen, fcbtv. (1).) = toevoegen; nevenschikken; vgl. beigeorbnet. 23el'orbnung, w. =
toevoeging; nevenschikking. 23eVorgel, I D. =
voororgel, pozitief.
beilmiten, lotto. (1.) = bijpakken, -voegen,-doen.
23ei'Oferb t 1. = handpaard. beilgtiMten, Itu).
(b.) = (anent) toestemmen, instemmen met,
't eens zijn met, gelijk geven.
Servant, 1. u. m. —5 = Beiram (Turksch feest).
23ei'vat, m. = raadsman, advizeur; raad, advies;
jurirtlicber Z. = rechtskundig advizeur. bei'.
rater, rt. (b.): einem b., bei'vetig rein = iem.
raden, raad geven.
beir'ren, fchw. (Ii.) = van de wijs, in de war
brengen.
beitantInen = bijeen, tezamen; (Ibb.) gut b.
rein = we/ zijn, welgesteld zijn, er goed bijzitten.
23eilanemenlein, 1. = bijeen-, samenzijn. eel'.
fat, .1alle, m. . Jarrett, .. fallen = inwoner
zonder burgerrecht; keuterboer, kleine boer.
lgei'laii, m. = bij-, toevoeging, aanvulling;
(grm.) bijstelling.
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beilebieten, rt. (1.) = bijdragen, -passers, Sel'.
= geleischip; kleine boot, sloep. Sel's
m. bijslaap. m. = voorbouw, bordes of hooge stoep met steepen bank;
slechte munt, prullegoed. beilitliefsett, (b.) =
(bij)insluiten. SeiWu% m. = ingesloten stuk;
('t) bijinsluiten.
m. = valsche
sleutel, looper. Sei'It4ittad, m. zie eig e.
icb m a cf. beilttteibets, it. (b.) = bijschrijven,
-voegen, aanteekenen; (bie Q3iicber) bijwerken.
SeiltOvift, ID. = toevoegsel, aanhangsel; kantteekening, bijschrift (eines Stupferitid)es 3.
SeVicbut , m. = bijdrage, aandeel.
Serfegel, 1. = bij-, lijzeil, fats. Seilein, I. =
;
bijzijn, tegenwoordigheid
im
= in tegenw.,
in bijz. = terzijde, op zijde, afgezonderd, afzonderlijk; Scber3 b.! =scherts ter zijde,
zonder gekheid! ben 9Ittitanb b. feten = de betamelijkheid aan een kant zetten; b. treten =
ter zijde gaan, zich terugtrekken; b. itebn. =
zich achteraf houden.
=
verwaarloozing, achterstelling.
= huisje, kroeg.
1. —5,
beilenben, unr (b.) = meezenden.
icbto. (b.) = Reinen Zopf) op ('t vuur) zetten];
(in bas (brab, bie Segel) bijzetten.
w. —, —en = bijzetting.
m. = bijwoning.
it. (b.) = (einem 13ro3er3) bijm. —s, —
wonen, bijzitter zijn (bij).
= bijzitter, assessor.
1. = voorbeeld; Sum l3. (3. l3.) = bijvoorbeeld (bij y.); eM 0. an einem nebmen (1!).
= zonder voorbeeld, voorbeeldeloos, ongekend, ongehoord. SeMielOretbitung,
to.= conto finto. beilpiet6Weile—bijvoorbeeld,
als voorbeeld. ft. (i.) einem = iem.
bijspringen (te hulp komen).
Spaansche peper,
Seifirbeere, w.
beilen, ft. (1.) (bete; b113, Mile; bete! gebirrett) =
bijten; an bie ltngeI b.= aan den haak bijten;
nicbts 3u b. unb 3u bredrn (3u brocfen, au nagen)
Iaben = niets te eten (te bikken) hebben;
(nom Oewiffett u. ii.) knagen; vgl. ra g, le t3 t I
e. a. beilenb = bijtend, stekend, scherp. Sei'.
— = bijtertje, tand.
tercben, 1.
m., .rube, = biet. Seiffrovb, m. = muilkorf.
Seit'aabn, m, snij-, bijt-, voortand. Setif.
3ange, w. = nijptang.
Serftattb, m. = bijstand, hulp; helper; recbtli.
= advokaat, rechtskundig raadsman;
dyer
juriftlidrr rechtskundig advizeur; R3. (bij
duel) getuige, sekondant. SeVitilttbev, m. —
helper; bijstander. Seiltanb6gelber, M. =
subsidie, onderstandsgelden. beilteiten, it. (1).)
= bij den wind zeilen. beriteden, fdytn. =
in den zak steken ; (einem etto.) toestoppen;
(eitten) gevangen zetten, inrekenen. beilteb(e)n,
unr. (b.) einem = bijstaan, helpen; alle Segel b.
Iarjen = alle zeilen bijzetten. Seilteber = ei.
ft an b e r. Seilleuer, to. = (geldelijke) onderstand,
subsidie, bijdrage; vgl. le i it e n. bei'iteuern, icbto.
(b.) = bijdragen (3u: voor). icbw.
(b.) einem = instemmen met iem., adhezie
(instemming) betuigen met; eine b ..bekbreffe=
een adres van adhezie.
m. = komma.
Seib..., belt..., zie boven na beifpringen.
m. —s = beitel.
m. = dientafel.
bijdrage (i. a. b.);
Seilrag, m. —(e)s,
Q3. Ietiten = bijdragen, kontribueeren,
gen, ft. (I).) 3u etw. = bijdragen: deelnemen aan,
bevorderen, kontribueeren. Serfage; m. =
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bijdrageschrijver.Seilrafidantell,m. = bijdrage,
aandeel in de kosten. SellragOleittung, w.
(storting v. d.) bijdrage, kontributie. beilvagb.
= belastingschuldig. Seilvag6tvotbe,
= betaalweek (ouderdomsrente). SeilvagO.
= .Ietitung. bertreiben, rt. (1.) =
binnenhalen, invorderen, inners (SdmIb en 3.3.);
(bas With) bijten-, samendrijven. Seilreibung,
tv. —, —en = invordering enz. beilteten, it.
(1.) = (einer 9jleinung) instemmen met, meegaan met, zijn adhezie schenken aan; (einem
l3ertrag) toetreden tot; (ether Oefelfcbaft) zich
aansluiten bij, lid worden van. &Mitt, m.
instemming, goedkeuring, toetreding, deelneming.
—(e)n = Oiroaf.
Schutt*, .inaMt, to.
Seiluagen, m. = bijwagen. m. —
zijweg. beilverfen, (b.) = bijwerpen, -voegen.
Sehnert, 1. = bijwerk. [Zeilvelen, 1. = bijzaak;
niet- bijbehoorend]. beiltiabnen, id)w. (b.) einer
Sadr = bijwonen, tegenwoordig zijn bij, bijzijn;
(einem) eigen zijn. Seiltnt, 1. = bijvoeglijk
naamwoord, adjektief. beiluktlit4 = als adjektief, bijvoeglijk,
beriablen, fdpai. (l.) = bijdragen.
icbto.
= bij-, meetellen, meerekenen.
SeiVbriibe, tv. = bijtend vocht, beitsvocht.
SeVie, to. = beits, ('t) beitsen; bijtend middel,
sterkwater; (valke)jacht; in bie
bringen =
in de beits zetten.
Sei'aeitbett, 1. = (im happen) bijteeken, attribuut; (in ber 9Purif) bijteeken (kruis of mol).
Seliieilett, 1. = beitsijzer.
bei3eilen = bijtijds, tijdig; op tijd.
berien, (1).) = beitsen, uitbijten, aantasten, inbijten, uitbranden; (Zabaf) sausen;
(vleesch e.d.) weeken ;(jag.)lokken ;(metroofvogets)
nagen; gebei3t = (ook) tanig. beFienb=scherp,
(uit)bijtend, -brandend. eei3erei', to. —, —en
= beitserij, beitsinrichting. Seii'4unb, m. =
speurhond. Seiblufe, w. = looikuip.
Mittel, 1. = beitsmiddel, bijtend middel.
icfm.
beia'gen, fdyw. (b.) = bejagen.
= bevestigen, toestemmend beantwoorden;
b..b = bevestigend. beiabrt = bejaard, oud,
op leeftijd. Seia'bung, w. —, —en bevestiging; optimisme. 3eialiting014 m. = bevestigende zin. bejamlnern, idm. (b.) = bejammeren, betreuren. beiamlitertiftert, stoiirbig
beklagens-, betreurenswaardig. beiatuWien,
beju'beln, id)w. (b.) = bejubelen.
befallen, Pim. = kalken, met kalk bestrijken. befiltitlrfen, icbro. (b.) = bestrijden,
bevechten. befannt' = bekend; ein lBelann=
ter von mir = een kennis van mid ; niemanb
ef antttes = geen enkele kennis; (id) bin
bier) nid)t b. = vreemd, niet bekend; rid) mit
einem b, madden, mit einem b. werben =
kennis maken met iem.; ein.en mit einem b.
madden = iem. met iem, bekend maken, in
kennis brengen; vgl. belanutgeben, -madden.
befantstlevina i ten = b ef anntlicb.Sefatint.
gabe, w. = bekendmaking, kennisgeving,
befannegeben, ft. (b.) = bekend maken. Se.
= bekendheid. beratintlicb =
fatint'Oeit, to.
zooals men weet, zooals bekend is, men weet
= bekend
dat... betatintlniAett,
—,
maken, publiceeren. Sefanntlnat§ung,
—en = bekendmaking, kennisgeving, aankondiging, publikatie. Sefatintlitaft, w. —en=
kennis, bekende; jembs. l3., Q3. mit einem
madden = kennis met iem. maken. befattlen,
id)tv.
= met kant afzetten, versieren;
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kantig maken. betap'pen, fd)w. (1.) = (23etume)
toppen, bekappen; (ben Walfett) de kap opzetten.
Setaffilte, w. —n = poelsnip, bekassine.
befetyren, id)w. (b.) = bekeeren. Seteb'rung, tn.
—, —en = bekeering. Sefetyrung6attitaft, w.=
zendelings-, bekeeringsgenootschap, missie.
eetarrungdeifer, m., .114t, w. = bekeeringsliver. befettnen, um. (b.) = bekennen, belijden;
erkennen; lid) 3u einer Religion b. = een godsdienst (open]ijk) belijden; id) befenne mid) 3u
etw. = (ook) ik beken mij aan jets schuldig,
deelgenoot; id) befenne empfangen 3u 1)aben,
befenne mid) mum entpfang = ik erken de
ontvangst (van...). Seten'tter, m. = bekenner,
bBlijder; iem. van ja of neen; (ebuarb) ber =
de Belijder. 8etetteni6, 1. —les, —fe bekentenis; belijdenis. ZefenettiOlt§tift, w. = belijdenisschrift, geloofsboek.
befielett, icbw. (b.) = begrinten.
bettaigen, fcbw. (b.) = beklagen, betreuren;
fhb bei einem fiber (taf.) b. = bij iem. over iets
klagen. beflargenOttlert, titotivbig = beklagenswaardig, te beklagen. Settae lte(v) (strafrecht) beklaagde, aangeklaagde; (civielrecht)
gedaagde. bettat'Nen, fcbtn. (1.) = (einen) toejuichen (met handgeklap); bepraten, bebabbelen,
bekleeden. befte'ben, fcbtn. (b.) = beplakken;
[(f.) kleven]. bettetre(r)n, befallen; jcbw.
(b.) = bekladden, bemorsen. [befteilett, it.
(b.) = beplakken; (i.) wortel schieten (ook fig.),
beklijven]. beftet'ben, fd)w. (b.) = (be)kleeden,
bedekken, behangen, (met hout ook) beschieten;
(fig.) bekleeden; (ein tau) omwoe'len.
item, fcbw. (b.) = (be)stijfselen. bettent'uten,
fcbw. u. (1.) = beklemmen, drukken, benauwen. fBeftettemung, w. —, —en = beklemdheid, beklemming, benauwdheid. beftertern,
fcbw. (b.) = beklauteren, beklimmen.
men beklemd, benauwd, gedrukt; zoel,
drukkend. SettomlnenOeit, w. —, —en = beklemdheid, benauwdheid, gedruktheid. beftop'^
fen, fd)w. (b.) = bekloppen, perkuteeren.
betuab'bern, id)w. (1.) = beknabbelen. band's.
pen ft& fcbw. (b.) = zich een roes drinken.
beferlen, fd)w. (b.) = bekolen, van kolen voorzien; eine 23anf b. = een kolenmijn gaan exploiteeren. betont'uten, rt. (ti.) = (ver)krijgen, ontvangen; einen 9iii3 b. = scheuren, barsten; bet.
(f.) = bekomen, bevallen; gedijen; wobl be.
fomm's (Zi)nett) = wel bekome 1(11); vgl. Taft.
beranuttlfc0 = goed (bekomend), gezond,
heilzaam, verteerbaar; b. rein = goed bekomen.
berov'tett, fcbw. (b.) = kurken; (ein %et) van
kurken of drijvers voorzien. befOltigen, fd)tn.
(b.) = den kost geven, onderhouden, verplegen;
lit§ b. = zich (zelf) onderhouden, voor zijn
eigen onderhoud zorgen. Setbltigen, tn. — =
kost, onderhoud.
bartirtigen, id)w. (b.) = bekrachtigen, bevestigen; wettigen; [(ver)sterken]; eiblicb (mit
eittem Elbe) b. = onder eede bevestigen.
teartinung, w. —, —en = bevestiging enz.;
homologatie. 8etvarttguttg4eib, m. = bevestigingseed. befriin'sett, fd)w. (b.) = bekransen,
versieren (met groen, bloemen enz.). befratlen,
id)w. (b.) = bekrabben, bekrassen. betrerben,
id)w. (b.) = met krijt bestrijken, krijt aan (jets)
doen. betteulett, fdp. (b.) = met een kruis
teekenen (eine Mote 3. 23.) ; 114 betveua(in) en =
een kruis maken, zich zegenen. befrielteti, ft.
(b.) = bekruipen. beftiegen, fd)w. (b.) = beoorlogen. bettitrOen, fd)w. (b.) = beschoeien
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(met vle,chtwerk). betvitletti, icbw. (b.) = kritizeeren, bevitten. fd)w. (b.) = bekrabbelen, knoeien op. betrO'nett, fcbw. (ti.) =
bekronen (vooral bk.). SefrO'nung, w. =
bekroning, bovendeel. betrihnetn, fcbw. (b.) =
om-, over-,
bekruimelen. betvultett, fcbw. (I).)
aankorsten.
befiitn'utern, icbw. (b.) = (einen) bedroeven,
bekommeren, verdriet doen; fib fiber etw. ob.
einen b. = zich over jets of iem. bezorgd,
ongerust maken, bedroeven; lid) um etw. ob.
eitten b. = zich aan jets of tem. gelegen laten
liggen. zich met jets of iem. bemoeien, inlaten,
your jets of iem. zorgen. 2iefiint'uterstIO, w. —,
—le = bekommering, zorg, kommer, verdriet.
berun'oen, fcbtn. (1.) = verklaren, te kennen
geven, aan den dag leggen; getuigen van.
Setun'bung, w. —, —en = verklaring.
bela'cteln, id)w. (b.) belachen, glimlachen om.
belaAen, fd)w. (b.) = belachen, lachen om.
beta'.lonbtoert = belachelijk. beta'ben, fdrz.
u. (I).) = (be)laden; (fig.) overla'den. Setae',
m. — (e)s, ..letge = belegstuk, be-, overdekking,
bekleeding (ook mat e. d.); laag (bv. op de tong);
(ook voor akleg: bewijsstuk). Wieta igevev, m.
—5, — = belegeraar. befa'gern, id)w. (b.) =
belegeren (ook fig.); (etnen mit etw.) aanhoudend
lastig vallen. 43ela'serung, w. —, —en = beleg,
belegering. 3eta'gerungbgelc§ii4, 1. = belegeringsgeschut. tieta'nerungOntiinie, w. = noodmunt (tijdens een beleg). Seta'gerung4auftanb,
staat van beleg; in 23. (ner)feten, ben S.
m.
(ergens) den staat van beleg aferfltirett
m. —(e)s = belang, gekondigen.
= van belang, gewichtig.
wicht; von
belaWgen, lcbtn. (b.) [aanbelangen, betreffen] ; (Dor Oericbt ob. gericbtlid): gerechtelijk)
vervolgen, (in rechten) aanspreken; einen auf
Stabenerfat b. = iem. om schadevergoeding
aanspreken. belanglo6 = onbelangrijk, zonder
belang of gewicht. belang'rele# = belangrijk,
van belang. beta4rOets, fcbw. (1.) = (jag.) met
.lappen behangen, omgeven; belappt (von
Zagbbunbett) = met lange overhangende bovenlip. befallen, ft. (b.) = laten (blijven, rusten,
voortduren); (eittett in leinem 9.1mt) bestendigen. betalten, fcbw. (b.) = belasten, beladen,
bevrachten, bezwaren; (einen far eine gewiffe
Summe) debiteeren; erblid), berebittir belaftet
erfelijk belast. bettiltigen, Pm. (b.) einen =
lastig vallen, hinderen. w. —,
—en = hinder, last, ('t) hinderen, ('t) lastig
vallen. Selaltung, w. —, —en = bevrachting;
belasting, n/. be-, verzwaring. ZetaltuttOseuge,
m. = getuige A charge. betatten, fcbto. (h.) =
belatten, met latten betimmeren. betau'ben,
fd)w. (b.) = met loof bedekken, bebladeren;
lid) b. = bladeren krijgen; bicbt belaubt =
dicht bebladerd. betait'ern, fd)w. (1.) = beloeren, bespieden. 6efaur, m. —(e)s = beloop
(ook van een sehip), bedrag. befaulett, rt. (b.) =
beloopen, bezoeken; (u. 1.) beslaan (van rusten
e. d.); dekken, bespringen; fedj b. = bedragen,
beloopen; (zich) paren; bie /Wolter% b. lid) nut
100 Zater = bedragen 100 daalder. befau's
febett, id)to. (b.) = be-, afluisteren, bespieden.
= 231Zi131)un.
Sert§e, w.
bete'beu, id)w. (b.) beleven, bezielen; doen
opleven, verlevendigen; wieber b. = doen
herleven; (jemattbs boffnungett) neu b. = doen
herl.; litt b. = levend of levendig worden;
lid) neu b. = weer opleven, met nieuw leven
bezield worden. belebt = levend, bezield;
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(Oriefwecbfel, Straf3e) levendig, druk. t5elebt'.
beit, to. — levendigheid, drukte. Sele'bung,
w. —, —en = opwekking tot 't leven, levendmaking. 8ete'buttg4betflub, m. = poging om
't leven (de levensgeesten) weer op te wekken. beteetett, ftw. (1.) = belikken. *deg,
m. —(e)s, —e = bewijs, (bewijs)stuk, dokument.
3ete'ge, 1. —s, — = belegsel, boordsel.
I. bele'gen, fd)w. (b.) mit = beleggen, bedekken
met, voorzien van; (Spiegel) verfoelien; mit
9Ibgaben b. = belasting leggen op; (mit einem
stamen) noemen, kwalificeeren; mit Strafe b. =
straf opleggen; (mit 43erfonen) bezetten; ein
Oergtverf b. = in een mijn laten werken; eine
Stabt mit Zruppen b. = troepen in een stad
leggen; [(eine Weitung, Burg) belegeren]; (eine
91ed)nung mit Zuittungen u. ti.) staven, waar
maken; (eine 9.lusfage mit Stelien) bewijzen,
staven; (einen q3lat, eine 3eitung) bespreken;
(ein SWIleg, eine Zorlefung) zich opgeven voor,
(zich) insclutven voor; (van paarden) dekken;
vgl. belegt, Q3efcblag e. a. II. bele'fiett, 9Ibi. =
gelegen (gelegen).
Seteg'egeottgar, 1., .numnter, tv. = bewijsexemplaar, -hummer. fiSetegicbaft, w. — -al de ('t aantal) arbeiders van een mijn c.d.,
personeel. Selegiftelle, ro. = bewijsplaats.
Oeleg'itiief, 1. = bewijsstuk. belegt' = belegd,
bedekt; (von ber 3unge) beslagen; eine b..e
Stimme = een bedekte, doffe stem; b..es
Q3rOtcben = broodje met lets er op; vgl. bele.
gen. ft3ete'gung, to. —, --en = belegging enz.;
vgl. belegen. beleb'tten, fcbw. (b.) = met een
leen begiftigen, beleenen; ook = beleib en.
beleb'ren, 1d)w. (b.) = onderrichten, inlichten,
(einen iiber ¶lff. = iem. omtrent iets); terechtwijzen; fid) b. laffen = met zich laten praten,
reden verstaan; einen eines $effern b. = iem.
de oogen openen, uit den droom helpers, beter
inlichten. beleirrenb = leerzaam. t3eletyrung,
w. —, —en = onderricht, voor-, inlichting.
beleibt' = zwaarlijvig, gezet, korpulent.
Seteibt'beit, w. — = zwaarlijvigheid, gezetheid, korpulentie. beleib'aft4tigen, fd)w. (b.) -met een lijftocht, lijfrente begiftigen. betel'.
bigett, rd)tv. (b.) = beleedigen, krenken,
kwetsen, pijnlijk aandoen. eelerbigtmg, w. —,
—en = beleediging. belei'ljen, fd)ro. (b.) ----beleenen. Selei'buttg, w. —, —en = beleening.
belem'ment, fd)w. (1).) = (vlk.) (eig.) bevuilen; (fig.) beetnemen; (zm.) belemmeren.
belettetttert = suf, onhandig; sukkelachtig,
belabberd.
Setentnit'v m. —en, —en = belemniet (een
versteening).
I. betelett, ?Ibj. = belezen; II b., ft. (1.) = uitzoeken, schoonmaken.
Setelenbeit, w. — = belezenheid.
eeleta'ge (spr.: bel-itaazje), w. —, —n = beletage, eerste verdieping.
befetublen, fcbtv. (b.) = verlichten, illumineeren;
beschijnen, belichten; toelichten, in 't licht
stellen. flieleutlYtung, w.—, —en = verlichting,
belichting; illuminatie; toelichting; freie l3. =
licht vrij.
verSetettitytungbIlaPpavat, m.; •tarper, m.
lichtingslItoestel; -voorwerp, (-lichaam).
beletent(un)bett, fcbto. (1.) = in (goeden of
kwaden) roep brengen; gut (abet) beleum(un).
bet = te goeder (slechter) naam en faam bekend.
balms, fd)w. (b.) = keffen (ook fig.), blaffen.
Selgiett, 1. —5 = Belgi6. fael'gfer, m. —s,
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— = Belg. tiergiertn, w. —, —nen = Belgische. bet'nift§ = Belgisch.
Sergrab, f. —s = Belgrado.
&lint, m. —5 = Belial, duivel.
betidrten, ftw. (I).) = belichten (jot.).
I. betie'ben, ftro. (1).) = believen, wenschen,
willen; b. Ste nod) eine Zaire? = belieft,
wenscht U nog een kopje? ete b. Bu fd)erBett =
U maakt gekheid; b. Cie I)eraufsufommen =
komt U asjeblieft boven; was beliebt (31)tten)?
= wat wenscht U (wat is er van uw orders)?
wie beliebt? = watblief? wie es 31)tten beliebt =
zooals U verkiest; es bellebte il)m tticbt au ant.
worten = hij verkoos (beliefde) niet te antwoorden. II. Seliebett, f. —5 = believen, welgevallen, zin; had). = naar believen, naar verkiezing, vrij, ad libitum; gan3 had) 31)rem 93. =
geheel naar uw einen zin of believen; es itebt
in 31) rem 0. = 't is aan U overgelaten.
belie'big = naar verkiezing, willekeurig; eine
b..e Linte u. et. = een w..e lijn e. d.; Bu jeber
b.. en etunbe = op elk uur. beliebt' (bet) =
geliefd, bemind, geliefkoosd; gezocht, gewild.
betieferts, fcbw. (1).) mit = voorzien van.
eeliane, m. —5 = Belisarius.
befilten, fd)ro. (1).) = misleiden, bedotten.
Settan'to, m. —5, —5 = belcanto.
Sellabott'na, w. — = belladonna, doodkruid.
Oell'battnt, m. = abed, witte populier.
bellen, fd)w. (1).) = blaffen, keffen, bassen.
ffiellettbatttn, zie Oellbaum.
Zettetrift, m. —en, —en = bellettrist, geletterde, schrijver. Selietriltif, w. —, —en = ballettrie, fraai letteren. bettettiltife0 = bellettristisch.
Sellebu'e, w. —, —n u. —s = bellevue.
Zell'Oanttel, m. = belhamel (in eig. bet.).
Sellolta, w. = Bellona (Rom. oorlogsgodin).
belo'b(ig)en, fcbw. (b.) = prijzen, loven. Seto'.
biguttgOlcbveiben, 1. = loffelijk schrijven. [be.
lobt' = bovenvermeld]. betoblten, fd)w. (l .) =
beloonen. tielolynung, w. —, —en = belooning.
belor'beerett, fd)w. (I).) = (be)lauweren.
*eft, m.: ber Orof3e unb ber Sileine B. = de
Groote en de Kleine Belt.
beltteblett, icbm. (b.) = bedotten, bedriegen.
betiVgett, ft. (f).) = beliegen, leugens op de
mouw spelden. betteitigen, fdp. (ti.) = vermaken, amuzeeren. belteftigenb = vermakelijk,
amuzant. eelu'itigung, W. -, —en = vermaak,
vermakelijkheid, amazement.
Selbebe've (spr.: . .ree), 1. —5, —5 = belvedere.
bentiitOligen lick fd)w. (1).) eines hinges = zich
van jets meester maken, jets bemachtigen, vermeesteren, jets machtig worden. eetttiiiirti•
gung, w. —, —en = bemachtiging, vermeestering, verovering. bentaleitt, fcbw. (1).) = bevlekken, besmetten. betntilein = b emang eln.
betnalett, fcbw. (l).)= beschilderen.bentiitegelni
fcbm. (1).) = bedillen, bevitten, aanmerkingen
maken op. bentatenen, fd)w. (1).) = (ein ed)iff)
bemannen. Zentatettuttg, w. — = bemanning,
manschappen. bentattleitti fd)w. (1).) = bemantelen ; bewimpelen, vergoelijken, een (mooien)
Blimp geven; (sours) (du Stitth) wettigen. Ulna'.
ften, Rim. (f).)= bemasten. beutateertt, fd)w.(I).)
= be-, ommuren. betnatelen, fcbw. (IO.) = bestelen, (kleinighed,en) ontfutselen.
beuteiltertt, febw. (I).) = vermeesteren, overmannen, -winnen, -meesteren; fit4 eines Zings
b. = zich van lets meester maken. betneiletts,
fcbw. (1.) = met den beitel bewerken, ciseleeren.
bentel'bet = gemeld, bovengenoemd, -vermeld.
7
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benten'sen Sidi, fcbw. (b.) = zich bemoeien, zich
afgeven. bentevribar = merkbaar, zichtbaar;
Sid) b. macben = zich laten merken, laten waarnemen, op te merken zijn, zich vertoonen.
benteefen, ftw. (b.) = bemerken, gewaarworden, opmerken; aanmerken, doen opmerken;
(lit etw.) opteekenen, noteeren. benterlett6.
inert= opmerkenswaardig,opmerkelijk.bentert'•
list = op te merken; einem etw. b. maten =
iem. jets doen opmerken; rid) b. macben = zich
laten zien, zich vertoonen. Zemeetung, w. —,
—en = waarneming, op-, aanmerking, aanteekening. bentellett, ft. (1.) = (af, op)meten, berekenen, bepalen, opnemen; b. (Mb) = afgemeten.
bemit'leiben, fcbtts. (1).) einen = medelijden
hebben met iem., iem. beknagen. betnit'leiben8.,
bentitteibung6Wevt, stufabig = bekiagenswaardig. bemit'telt = bemiddeld, gegoed, in
goeden doen.
Lem'me, iP. —, —tt = boterham.
bents:Yacht, fcbtv. (b.) = foppen, beetnemen, besjoegelen. bentooft = bemost; b.. es baupt =
oud student.
bentiVben, fcbtv. (b.) einen = moeilijk of lastig
vallen, last veroorzaken; barf it Cie barum
b.? = mag ik u daar lastig om vallen? fist b. =
zich moeite geven, zich inspannen, zijn best
doen (etw. 5u tun ob. fur einen); fit um etw. b. =
moeite doen om jets te krijgen (eine Gtelle, eitt
antibten 5. Z.); tvoIlen Ste ficb nitt berein b. ?=
zoudt U (niet) zoo goed willen zijn binnen te
komen? bemiibt rein (ettv. st tun) = druk bezig
zijn . . ; b e m ft b t rein = (ook) diligent zijn;
eifrig(ft) bemftt rein = al zijn best doen, ijverig
in de weer zijn. OcutitIning, w. —, —en= poging, moeite, inspanning. bentilliat, zie g es
m ii 13 i g tonder m il 13 i g en. bettt iftern, fcbtv. (b.) :
einem eine Ware, eine Zualitlit b. = iem. monsters zenden van .. ; bemufterte Dfferte, 9inftel.
lung = bemonsterde offerte. bentutterii, ftw.
(b.) einett = als een moeder voor iem. zorgen,
iem. bemoederen.
benatt'bart = naburig; dichtbijzijnd. betiatt'a
tic§tigen, ftw. (b.) einen von etw. = inlichten,
bericht zenden, berichten, waarschuwen. 8es
tictiWric§tioung, to. —, —en = bericht enz.
ZenaCrichtiaunable§veiben, f. = advies-, informatiebrief. benmtleitigett, fcbtv. (b.) einen=
benadeelen, schaden, nadeel, schade toebrengen.
bettac§let = in nacht gehuld, duister. bentenelit,
ftw. (b.) = benagelen, bespijkeren. betta'nen,
fcbto. (b.) = beknagen. [be:icemen, benatti'len,
fd)w. (b.) = noemen, benoemenj. benannt' =
be-, genoemd. benarbt = met litteekens bedekt.
betta'Kett, fcbtp . (1.) etw. = van jets snoepen.
benan'en, fcbw. (b.) = (zm.) benauwen, insluiten ; b en aut = benauwd, drukkend.
Scuba, 1. —s, — = band, snoer, koord.
tieublel, 1. —s, — = Q3inbreI.
Se'ne: ficb b. tun, fit ein 58. antun = zich te
goed doen.
bene'betti, fcbm. (b.) = benevelen (eig. en fig.),
bedekken (met nevel).
benebei'en, ftw. (1.) = benedijen, zegenen,
zalig prijzen. 8e'nebift, m. = Benediktus.
Seuebitletitvaut, f. = gezegende distel; nagelkruid. Settebirti'ner, m. —s, — = Benediktijn(er).23ettebittilievevben,m. = Benediktijner
orde. SenebilluO, m. = Benediktus. being
bisie'rett, ftw. (b.) = zegenen.
'Belief's', 1. —es, —e = benefiet, beneficevoorstelling e. d. Senefisiant, m. —en, —en =
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weldoener. Senefiiint, m. —en, —en = beneficiant: beweldadigde, (ook) iemand die een
toelage heeft, die van een beurs studeert.
Senefi'sitint, 1. —s, .. gen = beneficium, voordeel, voorrecht. Zeuefirbotiteltung, w. =
beneficevoorstelling.
I. beneblitett, ft. (l.) = (einem bie 91uslid)t, bte
boffttung, ben Item) benemen; ber rein lytt
ibn benommen = beneveld, bedwelmd; fir§ b.=
zich gedragen, zich houden, zich voordoen; er
wet fit nid)t 5u b. = hij weet niet hoe hij zich
gedragen moet, (ook) hij is met zijn figuur verlegen; fit mit einem b. = 't met iem. eens (zien
te) worden. II. ZetteOlitett, 1. —s = gedrag,
manier van doen, handelwijze; fit mit einem
ins $. feten = 't met iem. eens (zien te) worden,
zich met iem. verstaan.
beuei'ben, fcbw. (b.) einen (um etw., wegen eines
binges, einem etw.) = iem. (om jets of jets)
benijden. benei'bett6tnert = benijdenswaardig.
benen'tien, unr. (1.) = (be)noemen; (3eit unb
.Ort) bepalen, noemen. Senen'nung, w. —,
—en = benaming, naam. bettet'sett,fcbui. (b.) =
bevochtigen, nat maken.
*eugalen, 1. —s = Bengalen. Settgarte, m. —n,
—11 = Bengaal, Bengalees. Sen'gali, 1. —s =
('t) Bengali (teal). bettateliftt = Bengaalsch;
ai .. er Meerburen = golf van Bengalen.
8en'gef, m. —s, — = [knuppel], kiepel; bengel,
lummel. bettigellAft = bengelachtig; [stevig].
ben'geln, fdpr). (b.) = (91tiffe) jassen, afslaan;
(bunbe) een knuppel aan den hals hangen.
[benienten, ftvo. (I).) = aanduiden, noemen].
beniefen, fcbtp . (b.) = beniezen (eig. en fig.).
Selene iv. —, —It = (gwst.) vrachtmand, korf ;
kar met vrachtmand.
Wu°, m. = Benno, Ber (voor Bernhard).
bettont'uten = verdoofd, versuft, beneveld.
vgl. benebmen I. Oetiont'inettlieit, w. — =
verdooving, versuftheid. bettaligett, Ito,. (b.)
= noodig hebben. benaliat: eines Zinges b.
rein = lets noodig hebben; bas Z . . e = 't
nooclige, benoodigde.
ben'Aen, itix). (1.) =-. (jilb.) danken (na 't
eten); zegenen.
benuntlitent, Ito% (b.) = nummeren. *ennui'.
merutta, w. —, —en = nummering. betint'•
on, beniit'sen, fcbto. (b.) = gebruiken, gebruik
maken van,zijn voordeel doen met,benutt(ig)en.
ben'sen (Oft.), Ito). (1.) = lastig vallen.
*min', 1.—s = benzine.Zeteicte(spr.:bentso-ee),
1. —s, et, w. — = benzoe (een welriekend hers).
Zen'soctinitur, w., =Waller, 1. = maagdemelk.
Zensein', 1. —5 = benzolne. *cusp'', 1. —s =
benzol.
beob'acbten, Ito% (1.) = waarnemen: gadeslaan,
beschouwen, nagaan; (op)merken; in acht
nemen, opvolgen betrachten; (eine gewiffe
taitung) aannemen. *eob'ac4ter, m. = beschouwer, waarnemer. Zeob'at§tutta, tv. —,
—en = waarneming, observatie enz., vgl.
beobacbten. *cob'aeOtutta4torpd, 1. = observatie-, verkenningskorps. Seobiatttunabitaub,
m. = waarnemingspost. ecob'aciftung6ftation,
tv. = waarnemingsstation, observatorium.
beobvt' = geoord. beov'bern, ftw. (1.) =
bevelen, bevel geven; bestellen; (einen irgenb .
wobin) afvaardigen, sturen; beorbert rein =
bevel gekregen hebben, belast zijn.
bepaclen, ftw. (b.) = bepakken, beladen. be.
pan'sern, Ito,. (b.) = bepantseren. bepfablen,
fcbro. (1).) = om-, afpalen, palissadeeren; stutten
(met staken). bet:rime/en, fcbro. (b.) = beplanten.
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bebfia'ftern, Pm. (b.) = bepleisteren; plaveien,
bestraten. beOlattlett, fd)ro. (b.) = (met planken)
bekleeden, betimmeren ; (schp.) beplanken. beWatten, fcbw. (b.) = (met vierk. tegels) bevloeren; (schip) met platen bekleeden. beOtau'.
= bebabbelen, bepraten. bebent, fcbm. (
pol'ftern = p °Meru. benu'bern, fcbro. (t.) =
poederen. bOurliern, fd)w. (b.) = purperen.
beattent' = gemakzuchtig, gemakkelijk; passend,
geschikt, aangenaam, prettig, geriefelijk, gemakkelijk; mad)en Ste es rid) b. = maak 't u gemakkelijk; es einem b. mad)en = iem. op zijn gemak
zetten; wenn es 3bnett b. ift = als 't u schikt ; er
wobnt recbt b. = heel geriefelijk; ber Rod fitt
b. = zit gemakkelijk; er war fein b.. er ,err geen gemakkelijke patroon; b..er 9Binb =
handzame wind. beque'men, fd)tv. (b.) = [geschikt maken, inrichten]; 1ltb b. (mit Dat. ob.
nad)) zich (naar lets) voegen, schikken; zich
(in lets) schikken, zich (tot lets) leenen; licb b.
(etw. 3u tun) = zich verwaardigen, zich de
moeite getroosten. Seauentlicbreit, w. -, -en
= gemakzucht, gemakkelijkheid; gemak, geriefelijkheid; eine getniffe 93. zekere plaats;
nad) 31)rer l3. = zooals 't u 't gemakkelijkst is.
bequentlicbleitdbalber = gemakshalve. Seatte'utung, tr.: nad) 93. = gemakkelijk. beattit'•
len, fcbtn. (b.) = verfoelien.
beratebett, beriitebern, fcbtn. (1.) = een rand
aan (lets) maken, randen. bevoroett, fd)w. (1).)=
berapen, bepleisteren (een muur); (op)dokken,
over de brug komen, betalen. beralen, fcbto.
(b.) = gazonneeren; ein fd)Ott berafter Vat =
een mooi grasperk, gazon. beralen, fd)tv. (1).1 =
[verzorgen]; (einen) raden, raad geven; (gwst.)
konsulteeren; etw. ob. fiber MIL) b. = over lets
beraadslagen, delibereeren; mit einem fiber
(9tff.) b. = iem. over lets raadplegen, met..
beraadslagen. beralenbe Stimme = raadgevende, advizeerende stem. Zeraler, tn. - s,
- = raadgever, advizeur, verzorger. berat'i.
feblagen (WO), icfm. (1.) = (mit einem tiller
(91ff.) beraadslagen, beraden, overleggen. Sera'.
tung, ID. -en = beraadslaging, deliberatie,
diskussie; konsultatie (vgl. beraten). berateben
fcbw. (b.) einen eines Zinges iem. van lets
berooven, ontdoen, -blooten ; iem. jets ontrooven. Seratt'bung, -, -en = be-, ontrooving,
plundering. beran'tben, fcbro. (b.) = berooken,
bedampen. bertinAern, Ppm. (1.) = berooken;
bewierooken (ook fig.). beraulcbett, fdp. (1.) =
bedrinken, dronken maken, bedwelmen; fhb
b. = zich bedw., zich bedr., zich een roes drinken. beratticbenb = bedwelmend; (v. wijn)
koppig.
Ser'ber, m. -s, - = Berber, Barbaresk. Zer,'
bevel' bie - = Barbarije.
- = berberis, zuurL3er'berib, Serberirge,
bes.
ber'berifcb = Berbersch, Barbarijsch.
berelbettbar = berekenbaar, te berekenen.
= berekenen (ook fig.),
beredj'nen, fcbmuitrekenen, beramen; opmaken; in rekening
brengen; [fhb mit einem b. = met iem. de
rekening opmaken]. Zerab'nung, tn. = be-,
uitrekening, schatting. beretbligen, fcbtv. (b.) =
(einen 3u etw.) iem. 't recht (de bevoegdheid)
(tot jets) geven (toekennen); bered)tigt fein
gerechtigd, bevoegd, ook gerechtvaardigd zijn;
ber 1Bered)tigte = (ook) de rechthebbende.
Severbligung, -, -en = recht, bevoegdheld; grond, gegrondheid. Severfrtigungdfrage,
tv. = kwestie van bevoegdheid. bere'beu, fcbtv.
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(1.) = bespreken, bepraten, bebabbelen; (einen
3u etw.) overhalen, overreden, bepr.; IWO (mit
einem) b. = (met elkaar) bespreken. bereblant
= (wel)bespraakt, welsprekend. Sereblantreit,
- = welbespraaktheid, -sprekendheid.
berebt' = welsprekend, -bespraakt. faere'buttg,
-, -en = overreding, bespreking. beregt'=
bewust, besproken, bedoeld; ber b..e (5egett.
Raub = de zaak in kwestie.
Zereltb', m. u. 1. -es, -e = gebied, domein,
sfeer; bereik; ber 93. eitter Runft = 't g. van een
kunst; bas geb3rt nicbt in meinett l3. = .. tot
mijn ressort; im 93. ber etimme = binnen 't b.
v. d. stem. bevertbern, Tcbtv. (b.) = verrijken.
beverfen, icbto. (b.) = hoepels doen om; berijpen. bereruten, 1d)to. (1.) = berijmen.
**(Wen, fd)to. (b.) = in 't reine brengen; (eine
9iecbnuttg) aanzuiveren.
fcbtv. (b.) =
be-, doorreizen, bezoeken; b er ei ft = bereisd.
bereft' = bereid, gereed, klaar; (van personen
ook) gezind; f idj b. fittbett laffen = te vinden
zijn, zich laten vinden.
I. beverten, fd)w. (1.) = bereiden (ook fig.), gereed, klaar maken, vervaardigen; voorber.;
(Rummer, 93ergnagen) aandoen, veroorzaken;
lid) 3u etw. b. = zich tot lets voorb., zich voor
lets klaar maken. II. beverten, ft. (1),) = berijden ; (eeta pagrd ook) dresseeren.
8erei'ter, m. -a, - bereider; berijder.
bereitd' = bereids, reeds. Sereirftbaft, tv. =
gereedheid; Oelb in 0. baben = beschikbaar
gereed, bereid zijn;
hebben; in 0. fein, ftebett
batten =
in 93. liegen = klaar liggen; in
gereed houden; in roller 93. = geheel gereed,
klaar. = bereidwillig, geneigd,
gezind. SereitIvittigfelt, w. - = bereidwillig- held, ijver.
berennen, bestormen.
beren'nen, fd)to. (1.)
tiereirna, w. - = Beresina.
lets berouwen, bebereu'en, fcbm. (b.) etw.
rouw over lets hebben.
Sem m. -(e)s, -e = berg; hoop, stapel;
(mijnw. ook) steep-, rotsblok; (vroeger ook) bergpartij, uiterste linkerzijde; blister bem l3.
batten mit etw. = terughoudend zijn met Sets;
1)inter bem 93. wot)nen aud) (nod)) S3eute =
je moet niet meenen alleen de wijsheid in
pacht te hebben; er ift fiber alle e = hij
is er van door; wir Pub nocb nicbt fiber ben 93.
= we zijn er nog niet, we hebben alle moeilijkheden nog niet overwonnen; su
= stroomop; bie baare Pattben mir 3u = de haren
rezen mij te berge. bergab' = bergaf (ook fig.),
achteruit; stroomaf. *erg'afabeutie, ID. =
mijnbouwschool. Serg'afautt, m. = steenaluin.
bergatnadliftb = Bergamaskisch, van Bergamo.
-n = bergamot.
Sergamorte, tv.
= bergamot-olie.
Sergautortenül,
23erg'autpfer, m. = wilde rabarber. Serg'antt,
= (gebouw, bureau) mijnadministratie,
-bestuur. bergan' = bergop, stroomop. *erg'.
arbeit, tn. = mijnwerk, -arbeid. Zerg'arbeiter,
m. = mijnwerker. bergauf' = bergop. Sem'.
babn, bergspoor. Zerg'bau, m. = mijnbouw. Sero'baufunbige(r) = mijnbouwkundige. 6erg'beautte(r) = ambtenaar bij 't mijn= mijnbestuur.
wezen. Serg'betifirbe,
Zerg'llbefteiger, m.; gbetvobner, m.; !-;
to.
=
berebestijger
(-beklimmer); -be-boijie,
woner; -blauw (koperasch); -kraal.
bergloon, -geld.
Ser'fiegetb, 1., 4obtt, m.
3er'gegut, 1. = geborgen goederen.
Serg'eilen, 1. = raijnwerkers breekijzer.
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beenett, rt. (b.) (bit birgit, er birgt; barg; barge ob.
barge; birgl geborgen) bergen, redden, in
veiligheid brengen, bezorgen. Seeger, m. —s,
— berger (am Stranbe); (ook) bergbewoner.
= bergloon; (ook) bergrecht.
*centre*,
Serg'eule, w. = steenuil.
SceneOftalbe, w. = berghelling. fBer'neberfa#,
m. (mijnw.) verpakking. Serg'fabrt, =
vaart stroomop.
*mato% m.; ifafan, in.; .feft, f. = bergilstorting; -fazant; -feest (mijnwerkersfeest).
iitierg'Ilfertung, tv.; •fett, 1.; •feuer, 1. = bergl-vesting; -talk; -vuur (signaalvuur).
Sergleg, tn. = hartstochtelijk bergbestijger.
Serg'freifteit, w. = mijnbouwvrijheid. 'Berg'
MO, m. —(e)s, —e = (middeleeuwsche) slottoien. 8erg'gang, m. = mijngang, -ader.
Serg'llgegenb, to.; •neift m. = berglIstreek
(bergachtige str.); -geest (kabouter).
Sergi nettot, m. = deelgenoot in de mijnen;
lid van een mijnwerkersgenootschap Sergi.
geKtuorne(r) = jury-lid van de mijnrechtbank. Serg'nefeth 1. = mijnwet. *ern'getocrti
14aft, iv. = mijnmaatschappij. ffierg'fitaOr
= rotskristal. Serg'grat, m. = bergkam,
-rug. Serg'gruk m. = mijnwerkersgroet.
3erg'gut, = delfstoffen. eerg'balbe, w. =
berghelling; ook = cbuttbalb e. *erg'.
Oauptntattn, m. = direkteur van een mijnbestuur; mijninspekteur. bergVcV = zoo hoog
bergals een berg, berghoog. Serg'4o15, 1.
berghut; (ook) mijnhout. Sern'tifitte, w.
dak.
bex'gtifit, beegig = bergachtig. Sern'ingettieur,
m. = mijn(bouw)ingenieur. ffiern'talioe, tv. =
mijnwerkerspet, -mute. Seri:110e, w. = wilde
kat. tiergleffet, m. = keteldal. *erg/tette,
bergketen. tiernItta00e, m. = mijnwerker. eerniftta#04§aft, = mijnwerkersvereeniging. Serg'fragter, m. = onbeholpen
bergbeklimmer. Zierterriftatt, m. = bergkristal.
= bergtop. bergTentfin = op
*erg11104)e,
= berg-,
mijnwerkersmanier. Sergleber,
fossielleder; (ook een) asbest. Sern'teftne, ',tette,
—s,
—
= berg= berghelling. faev igler, m.
bewoner. Sergititattn, m. = mijnwerker; (ook)
bergbewoner; kobold; Bergmann (naam van
dashond). bern'uttittnif4 mijnwerkers . . . .
*m inutia, w. = marmot. tierelne111, 1. =
kiezelguur. Sern'tneifter, w. = mijndirekteur.
SergittnutOty, w. = bergnimf. Serg'01, —
aardolie.*erg'Oartei, ro. = bergpartij, uiterste
linkerzijde. tierglutt, m. = bergpas.
f. asfalt. eern'prebint, w. Bergrede;
preek voor mijnwerkers. Serg'rat, m. = (lid
van den) mijnraad; (ook een titel). ft3erg're*,
mijnrecht. ffierg'rebe sprebigt. 3erg'0
reiljeu, m. = mijnwerkerszang, Alpenlied.
Serg'rebier, 1. = mijndistrikt Serg'riiden,
m. bergrug. Serferittfcb, m. bergverschuiving. Serfelat§ett, F431. = mijnzaken.
Gerg'ft§i*, w.; •it§tut§t, iv. = bergillaag (ook:
overwerk in de mijn); -kloof (ravijn).
Sergli§otte, m. = Bergschot, Hooglander.
SerglifIreiber, m. = mijnklerk. Sernitintle,
= mijnbouwschool. bergliOfiffig = (van
erts) steenachtig, steenig.
Serglifeife, w.; .104e, ro.; •fteiger, m.; •ftrafie,
= berglizeep; -spits; -bestijger (ook: mijnbaas); -weg (ook: Bergstrasse: weg of distrikt
tusschen Darmstadt en Heidelberg).
=
Serg'itront, m. = bergstroom. Sergifturs,
bergstorting. Sernitt*, w. = mijnziekte.
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SergleftniVer, m. mijningenieur. Sergleer,
m. = bergteer, -pek, asfalt.
&mum, —, —en = berging. Seenungli.

gefettfr§aft, = bergingsmaatschappij. See•
gum:Molten, q31. = bergloon.
bergun'ter = bergaf. *erg'bertnalter, m. =
mijningenieur. Sergloarbein, m. = mijnessayeur. berolvartd = bergwaarts; stroomop.
Sern'tuaffer, 1. bergwater, -stroom. Gergr.
Wert, 1. = mijn (in exploitatie), (ook) bergwerk.
Serglocrfbartie, w. = aandeel in (kole)mijnen,
mijnaandeel.
Sern'tveriblinefettlitaft, to.; •betrieb, , m.;
•ingenteur, m.; •tuefen, f.; •ieintte m. =
mijnilmaatschappij; -exploitatie (-bedrijf); -ingeniem; -wezen; -tiende.
3eridjt', m. —(e)s, —e = verslag, bericht,
kennisgeving; [inlichting;
wirien = op de
hoogte zijn]; laut = volgens advies. beric§'.
ten, !tux (b.) = (einem atm.) berichten, mededeelen, melden; verslag geven, uitbrengen over;
(einen) inlichten; einen b. = (gwst.) iem.
't laatste oliesel toedienen; [einen eines binges
b. = iem. omtrent iets onderrichten]; (9)2iin3.
id)eiben) vereffenen, (ad)justeeren. Sevic§t's
erftatter, m. = versiaggever. Seri4rerftat•
tung, to. = verslag. berieWnettuif; = volgens
't verslag. berittlinett, icbm. (1.) = verbeteren,
rektificeeren, herstellen; korrigeeren; (ein
(5eid)aft) regelen; (eine Gcbulb) vereffenen,
regelen. eerirn'tigunn, w. —, —en = verbetering, rektifikatie; korrektie, regeling, vereffening, vgl. berid)tigen. eericbtligungO•
bonen, m. = verbeterblad. beric§rmitflin
bijwijze (in den vorm) van een verslag.
tieri*O'brief, m. = adviesbrief. Seti*Wiabr,
1. verslagjaar. betie't4en, ft. (1.) = beruiken.
beriefeln, idp. (b.) = groeven, kanneleeren.
berteletn, fdpo. (b.) = besproeien, bevloeien.
etriefetung, —, —en = bevloeiing, irrigatie. berieftert = (van schoenen) gelapt, vol
lappen. beritebett, fcbw. (b.) = be-, omschorsen.
m. --(e)s, —e = omgeving, gebied.
berin'gen, fcbw. (b.) = beringen, met een ring
(met ringen) versieren. *tett', m. = distrikt
(voor een bereden opzichter); korporaalschap, rot.
berittett = bereden.
Ocean', m. —5 = barka(a)n (wijd kleed v. d.
Arabieren, ook de wollen stof).
Oertitt', 1. —5 Berlijn. *ertilte, iv. —, —n =
Berline (een rijtuig). Zertilter = Berlijner,
Berlijnsch; reiskist, -tasch; Simmer =
binnen-achterkamer (die alleen van de binnenplaats 't licht ontvangt). Serti'nerblate, 1. =
Pruisisch, Berlijnsch blauw. Serli'nerver, 1. =
Berlijnsch rood. bertiltili0 = Berlijnsch.
Serfoefe, ID. —, —It = snuisterij, (horlogeketting)versiersel.
= berm, walrand.
Scenic, tv.
Sertnu'bakinfeln), Zentsu'bett, F431. = Bermuda's.
'Bern, = Bern. beenerifc§ = Bernsch.
Sertt'barb, lit. —s = Bernard. Sernbaeba,
w. = Bernarda. eernOarbi'ne, ID. = Bernardina. Sernbarbf'ner, m. —s, — = Bernardijner
(monnik); St.-Bernardshond.
Serniftein, m. = barnsteen. Sern'fteinarbeit,
to. barnsteenarbeid, -werk. berniteittertt
barnsteenen. Zertefteinfang, m., •fifi0erei,
w. = barnsteenvisscherij. Sernifteittfiinve,
iv. = barnsteenzuur. Sern'fteinfoi#e, w. =
barnsteenen sigarepijpje.
..men = Berlinisme.
GerolittiblnuO,
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berolten (met 6), fd)w. (f.) = (ver)roesten.
Zeeaglie've (spr.: bersaljeeree), m. —s, .. lied =
bersagliere (It. scherpschutter).
&vitt, ekelltb, Seecbling, In. zie 93arfcb.
serferiter, m. —s, — = Berserker (woest
krijgsman). Seffeeler ... = berserker.. .
beeftett, ft. (1.) (bu berftert ob. birft, er berftet
ob. birft; Iv*, borft ob. berftete; barite; birftl
geborften) = barsten, springen; nor £ad)en b.
(woIlen) = (bijna) barsten van 't lachen.
3ev't(0)a, ID. = Bertha.
*kyle, w. --, —n = kanten rand, strook.
Seet(fpolb, m. = Berthold.
eeetrant, m. —s = Bertrand; (plant) wilde
bertram.
beeliktiat = berucht. bettelen, Km). (b.) =
[(einen Zogel, trdfd)) vangen]; (fig.) betooveren,
bekoren, verrassen, verschalken, snappen,
beetnemen; b ..b fcbOn = betooverend mooi.
berild'ficbtigen, fcbro. (b.) = acht slaan op, in
't oog houden, rekening houden met, letten op,
in aanmerking nemen; behartigen. *Weld'',
fitttigung, w. —, —en = ('t) in-aanmerkingnemen, ('t) rekening-houden-met; opmerkzaamheid ; behartiging; 0. finben = in aanmerking komen; unter B. ber limitanbe = de
omstandigheden in aanmerking genomen.
Zettefung, w. —, —en = verschalking enz.
vgl. b e r it cf e n. Sentr, m. —(e)s, —e = roeping ;
beroep, ambt, ambacht; id) finbe, !pare, ffible
(einen Z. Um au warnen = ik voel geen roeping
enz. bernifen, It. (b.) = op-, bijeenroepen;
beroepen, aanstellen; [einen b. = wat te zeggen
hebben van iem., iem. zijn afkeuring te kennen
geven]; einen b. = te veel goeds van iem.
zeggen en daardoor booze geesten oproepen,
vgl. b ef d) r eten; lidb. auf einen ob. etw. = zich
op iem. of lets ber., een beroep doers op; vide
finb b. abet wenige finb auserwabIt = velen
zijn geroepen, maar weinigen (zijn) uitverkoren ;
idrfiible mid) ntcbt b. = ik voel mij niet geroepen;
non b ..er eette = van bevoegde zijde. bentr•
114 = van 't beroep, wat 't beroep betreft,
beroeps.. ; b.. e Tatigfeit, $flicbten = beroepsbezigheden, -plichten.
ffierttfOlarbett, w.; •fa4ver, nt., 4°104, m. =
beroepsIIbezigheid; -rijder; -konsul.
eerufWgenoffettletaft, w. = vakvereeniging.
bentWgenttit, •mtifilg = beroeps.., 't beroep
betreffende; etw. b. betreiben = zijn beroep van
lets maken. 8erufWveife, w. = beroepsreis,
tournee. betufOlvibtig = in strijd met een (of
't) beroep. 3eru'fung, iv. —, —en = op-, bijeenroeping ; beroep, benoeming; beroep, appël;
0. einlegen = appel aanteekenen, in appël, in
beroep gaan, appelleeren. Zenefungbgericht,
1. = rechter in tweede instantie, hof van apps 1.
6enefungainftatu, w. = (rechter in) tweede
instantie. beru'Ijen, icfm. (b.) = berusten,
steunen; laten blijven; b. auf (Zat.) = berusten,
steunen op .. ; Iaffen Sit bie Cade auf lid) b. =
laat de zaak rusten, blauw blauw; es babel
b. laffen = 't er bij laten. bertebigen, fcbm. (b.)
= geruststellen, kalmeeren, tot bedaren brengen; fid) bet etw. b. = zich bij iets neerleggen,
met lets genoegen nemen. Sern'biguna, w. —,
—en = geruststelling, kalmeering. *ient'fil•
gungbmittel, 1. = kalmeerend middel. [bevtiO•
men, fcbtn. (b.) = roemen; fhb b. = zich beroemen]. beriibutt = beroemd, vermaard. Mel
riiinnt'fteit, w. —, —en = beroemdheid. be•
riiirren, iclytu. (b.) = aanroeren, -rakers, betasten; aanroeren, -stippen, vermelden; betreff en,
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aangaan; grenzen aan; nur obenbin b. = maar
even, terloops aanroeren, vermelden; (ange•
nebm, fcbmergit ufm)aandoen; 110 b. = elkaar
(aan)raken. beviiftv'termalett = zooals gemeld
is. tieviitrtung, tp . = aanraking, voeling, kon.
takt; (mit einem) in $. fommen = in aanrkomen; Z. mit einem baben = met iem. in betrekking, in verbinding staan.
eierillftungRebette, w. • .lime,, w.; •Outtft, m. =
raakllvlak; -lijn; -punt' (ook fig.: punt van aanraking.
bentlen, fobw. (b.) = met roet besmeren;
b e r u 13 t= (ook) vol roet.
Settitt', m. —(e)s, —e = beril(steen).
bef. = befonbers.
befab'bertt, fcbw. (b.) = bezeveren, bekwijlen.
befii'en, id)w. (I).) = bezaaien, bestrooien. [be.
faae (mit ten.) = luidens]. befallen, fcbm.
(I).) = zeggen, te kennen geven, luiden; beteekenen, beduiden; %rt. 2 befagt = art. 2 zegt,
luidt. befagt' = gemeld, gezegd; bedoeld.
belaglermalett, = (zoo)als gezegd (is). bey
fallen, 1d)w. (I).) = besnaren ; vgl.3 artb e 1 ait e t.
befallen, fcbtn. (b.) = (be-, in)zouten; es einem
b. = 't iem. inpeperen. befalnen, fclx). (b.) =
bezaden; [bevruchten].
e3elate, m. —a, —e = bezaan. ffiefatt'battut,
m. = bezaansboom. tiefan'bratnftettge, w. =
grietjesmast. 6efategaffel, w. = kruisgaffel.
befanben', fcbtr). (I).) = bezanden.
Zefan'flagge, w. = bezaansvlag.
beftinfligen,ftw. (1).) = sussen, zachter stemmen,
kalmeeren.
tielan'llmaft, m.; •ra0e, w.; •fegel, 1.; •Mant,
w. = bezaansIlmast; -ra; -zeil; -want.
fiBefalr, m. = belegsel, garneering. elefalybanb,
1. = garneerband, -lint. **Waling, 13). = bezetting, garnizoen; bemanning, equipage.
befau'en, fdp). (b.) = bevuilen. befaulen, Ili§
It. (b.) = zich bezuipen. befanifeln lick icfm.
(b.) = zich een roes drinken; bef dui eIt fein
= aangeschoten zijn, 'm omhebben.
befitti'bigen, fcbro. (b.) = beschadigen, bederven;
(erger) havenen; lid) b. = zich bezeeren. ge•
ftbit'bigutta, w. —, —en = beschadiging enz.
vgl. befdAbigen.
I. befr§affen, fcbro. (b.) = aan-, verschaffen,
aanbrengen, bezorgen, leveren; opbrengen.
II. befiOarfett, 9.1bi.: id) bin von 9tatur fo b. =
dat is zoo mijn natuur, mijn aard, ik ben nu
eenmaal (van natuur) zoo; es ift ftIett mit ibm
b. = 't ziet er slecht met hem uit, 't is slecht
met hem gesteld; fo unb fo b. = (van goederen)
in zulk een staat, zus en zoo gekonditionneerd;
Me ea* ift fo b. = de zaak is zoo gelegen, is
van dien aard e. d. Seft§aflettOeit, u). —, —en
= gesteidheid, natuur, aard, hoedanigheid, toestand, kwaliteit ; nad) Z. bet limfttinbe = naar
(den aard der)omstandigheden. Sept affettlyttlia
Woe, 1. = adjektief. 230001mm w. —' —en =
aanschaffing enz., vgl. befcbaffen I. befOilr •
ten zie fcbetften. befOtiftigen, 1d)w. (b.) =
bezig houden in 't werk hebben; lid) b. = zich
bezigh. befOrtigt fein = bezigheden hebben;
(mit elm.) bezig zijn; (bet einem) werkzaam,
in 't werk zijn; febr b. fein = 't zeer druk
hebben. eiefe§iirtinung, w. —, —en = bezigheid. befiVelen,1d)w. (b.) = bespringen, dekken.
Oeft4Alev, m. —s, — = dekhengst. befOltten,
icim. (b.) = beschamen (ook, fig.), beschaamd
maken; [Laken]. Zelcbtilttutta, w. —, —en =
beschaming, beschaamdheid. belMatten, fcbw.
(1).) = be-, overschaduwen; verdonkeren, ver-

beicbaten.

102

duisteren. [begat'aett, idwo. (1).) = belasting
opleggen].
aeltbani , = keuring; ook = Zrauti tau.
belifstit'en, ftw. (b.) = beschouwen, bezichtigen,
onderzoeken; keuren. ***neer, m. —s, — =
keurmeester, keurder. 23e1e6au'intnntillion,
ID. = keuringskommissie. befrban'ticb = beschouwend, bespiegelend. Sel4auliebreit, to.
— = bespiegeling, kontemplatie. Selcintu'ung,
tv. —, —en = beschouwing enz. vgl. b e f cb au e n.
OcKetb', m. —(e)s, —e = bescheid, antwoord,
inlichting; beslissing, besluit; kennis, ervarenheld; (bie Sate bat) ibren = haar beslag;
bis auf weitern Z. = tot nader order; Z.
wirien = er alles van weten; auf cafes Z.
wifien = overal een antwoord op hebben; id)
weir bier nicbt = ik weet hier geen weg, ben
hier vreemd, ben niet op de hoogte; einem Z.
tun, trinfen = iem. bescheid doen, met iem.
drinkers.
I. beldiei'bett, ft. (1.) schenken, verleenen,
bescheren; antwoorden; ontbieden, bescheiden;
einen abicbliigig, abflillig b. = iem. een weigerend antwoord. een weigering geven, iem. afwijzen ; bas (5efut wurbe abfcbitigig beftieben
op 't verzoek werd afwijzend beschikt; nor
(6eritt b. = dagvaarden; es war ibm nid)t
beftbieben... = niet beschoren, niet gegund... ;
114 b. = zich tevreden stellen, zich vergenoegen,
resigneeren; id) beiteibe mid) mit bem (ob.
berien) was.. = ik vergenoeg mij, stet me tevreden met dat, wat... II. belMei'ben,
=
bescheiden, nederig.
3e1c§ei'bettbeit, to. — = beseheidenheid, nederigheid. belOerbentlicb = bescheiden, nederig.
beKei'nett, ft. (1.) = beschijnen, bestralen, verlichten; soms = bef einig en en dan fcbw.
beKeiltigen, fcbtn. (b.) = (srhriftelijk) betuigen, verklaren, erkennen, teekenen.
Bung, —, —en = verklaring, attest; ontvangbewijs, kwitantie. beliberion, rt. (b.) =
beschijten ; vernochelen, verneuken. beittellett,
ft. (b.) = beknorren. beKettlen, fcbw. (b.) =
(einen) begiftigen, bedeelen, geschenk(en) geven;
eftenf te(r)
begiftigde.
I. befebeirett, ft. (b.) = (be)scheren, (be)snoeien.
II. belt§e'ven, ittn. (b.) einem etw. = schenken,
bedenken met, ten deel doen vallen, bescheren;
= belted befommen = lets ten geschenke
krijgen.
Selcipe'rung, tv. —, —en = uitdeeling van geschenken (vooral met Kerstmis), (Kerst)geschenk; wat men iem. toegedacht heeft; eine
ftiitte
= een mooi ding! een mooie geschie= daar heb je 't al!
denis! ba babett wir bie
= daar
dat is wat moois! ba Iiegt bie game
ligt de heele rommeL
beleOiefett, fcbtro. (1.) = afgevaardigden zenden
naar (ben lReid)stag b. 5. Z.); eine 9tusitellung
b. = waren zenden naar, op een tentoonstelling,
aan een t. deelnemen; (fan taus) regelen,
orde stellen op; (ben 9tcfer) verzorgen, bearbeiden; (etw.) verzorgen, regelen, arrangeeren,
(fig.) in elkaar zetten; (tech.) toe-, aanvoeren
(van brand-, grondstof e. belCebett, zie
bef obeib en I. behtielten, fcbw. (b.) = (91etber)
beslaan; (Me Zabn) met rails beleggen. befttie'.
en, ft. (b.) = beschieten, schieten op; (eitt
tenter) afjagen; (obb.) voldoende zijn, nut
hebben, nut doen. beittifrbav = bevaarbaar.
beltbiffen, fcbw. (1).) = bevaren, bezeilen. Se.
ittiflung, w. —, —en = ('t) bevaren.
fen, ftw.. (b.) = met riet (schelf) bedekken,
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begroeien. befttintinteitt, fcbtv. (i.) = beschimmelen. belt§inttYfen,
(I).) = beschimpen,
beleedigen. beicbin'bein, idwo. (b.) (ein Zacb,
eine 913attb) betengelen. bef(tiemett, fcbtv. (b.) =
beschermen, beschutten.
befCalett, ft. (b.) = beslapen, slapen bij; (lid)
fiber) etw. b. = zich op jets beslapen, er (eens)
op slapen, er nog eens rustig over nadenken.
23e1cOltur, m. = beslag, monteering, ('t) beslaan,
(van schip ook) kopering; (9Netallbeid)lag ook
be ZeIttitige), aanslag (van vocht, e. d.); [slag,
soort[; oaf (OW.) legen, etro. mit 0. bele=
gen, elm. in Z. neljmen = beslag op lets leggen,
jets in beslag nemen, benaderen.
I. belttlaigen, ft. (b.) = beslaan; monteeren; bekleeden ; (jag.) bezwangeren, bevruchten; (bie
Segel) reven, innemen; mit 9Irreft b. = in beslag
nemen; in einer Sate gut b. feitt = in jets goed
beslagen, goed thuis zijn. beicftla'gen, ft. (1.),
140 b. (b.) = beslaan; b. feitt = beslagen zijn.
Sele§tagleine, no. = (schp.) slaglijn. le.
1Cagltalinte, w. = beslag, in-beslagneming.
belc4lag'nafpnen, ftw. (b.) = beslag leggen
op, in beslag nemen, benaderen. belMei'tten,
ft. (b.) = besluipen, bespieden, beloeren; bekruipen; bie urcbt beftlit mit = bekroop
mij. beloblei'ern, term. (b.) = (be)sluieren.
beiCei inten, fcbtn. (b.) = beslijmen. 604/m'.
nigen, ittn. (l.) = bespoedigen, verhaasten,
(nat.) versnellen. Seleblen'nigunft, no. —, —en=
spoed, bespoediging enz. vgl. belt' eunig ett.
befeblie'ten, ft. (1.) = besluiten, een besluit
nemen, beslissen, uitmaken; eindigen; [omsluiten] ; (gwst.) sluiten ; b . be etimme =
beslissende stem. Zeicbtinerin, —, —nett=
huishoudster, -bewaarster. 23e4blu3r, m. =
besluit, beslissing ; slot, einde;:(einen) fallen =
een besluit nemen, besluiten; Sum Z. = tot
besluit, tot slot; unter = achter slot; in
(unter) feinem Z. babett = in bewaring, onder
zijn berusting hebben. beichinfrftiOig (non
cuter Zerfammiung) = voldoende bezet om een
besluit te nemen. Zel(bittiffaltung, tv. = ('t)
nemen van een besluit of van besluiten. 13e.
1c§tuffnaintte, tv. = besluit, ('t) besluiten. be.
ItOtuffreif = rijp voor beslissing, voor afdoening. belCuiruttflibig (non einer terfamm.
Jung) = onvoldoende bezet om een besluit te
nemen.
beltftmeiliett, [ftw. (l.) zie b eft mi en] ; =
bewerpen. belcOntie'ren, Rim. (b.) = bestrijken,
besmeren, smerig maken. [befebutit'3en, fcbw.
(1.) = vuil, morsig maken, bevlekken]. be.
ic§ututlett, ftro. (1.) = bevuilen, vuil, smerig
maken.
belc4ttan'be(v)n, beirtnnule(1)n, febto. (b.) =
besnuffelen. SelMneibebant, 'brett, =
snijplank. eelttnet'be0obel,m. = boekbinders-,
afsnijploeg. belttnei'ben, ft. (b.) = besnijden,
besnoeien (ook fig.), afknippen; (bie Vibne) bekorten,verminderen ; (
snoeien ;vg/. lu g e I.
Sefttnei'bung, —, —en = besnijdenis; ('t)
besnijden, besnoeiing enz. vgl. b e cbn ea) en.
beltbneVen, fcbw. (b.) = besneeuwen. belt§neti.
ten, fcbw. (1.) — (gwst.) bedriegen, beetnemen.
befitniplm(1)n, befrbniAfe(1)1t, ftw. (t.) = afsnipperen. beltbno'be(r)n, belt§ttilffeln, be.
ftbnuOliern, fcbtn. (b.) besnuffelen. fielciptiVa
ten, fcbtn. (ti.) = van snoeren of koorden voorzien.
[be1(§O'nett =] beirWnigett, ftw. (b.) = vergoelijken, bewimpelen. SelthOltigung, tv. —,
—en = vergoelijking. belMortern, fcbto. (ti.) =.
met steenslag bestrooien, begrinten.
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beftftviittlett, fcbw. (1).) = beperken, bepalen, inkrimpen ; rid) b. auf OM) = zich bep. tot.
befit-Mutt' = beperkt, bekrompen; behoeftig;
b. wobnett = klein behuisd zijn. tiefebrantt'.
beit, w. —, —en = beperktheid enz., vgl.
befcbriinft. Zeldotittlung, —, —en —
beperking, inbinding, voorbehoud. beictvei'bett,
ft. (b.) = beschrijven, (af)schilderen, be-, omschrijven. Seltkrei'bung, w. —, —en = beschrijving enz., vgl. b e f cbreib en. befc§rei'en,
it. (b.) = beschreeuwen, schreeuwen tegen of
over; (iem.) in een kwaden (soms ook goeden)
roep brengen, praatjes over iem. maken; (einen
ob. etto.) door te veel roem de booze machten
over iem. of iets inroepen, (ook) te veel goeds
zeggen van. begyeilen, rt. (b.) = bestappen,
beschrijden; (een weg) opgaan; [(ein 91of3) bestijgen]. befttrolen, fd)w. (b.) = beschrooien,
afbaarden.
befttu'ben, fcbto. (b.) = van schoeisel voorzien;
(palen) met ijzeren spits beslaan. befctut'bigett,
Pty . (b.) einen eines Zinges = beschuldigen
van lets, aanklagen wegens iets. Oefdptrbigung,
w. —, —en beschuldiging. befitteten, fcbro.
(b.) = op school , doen. beftOunt'utetn, fobw.
(b.) = beetnemen, te pakken nemen, bedriegen,
afzetten. befrbuirpen, fd)w. (b.) = met schubben
bedekken; ook = bercbummeItt. befOulrfett,
film. (b.), zie be fcbummeln.
befttiitten, idytn. (b.) = be-, overgieten, -dekken,
-gooien, -laden. belc§iit'on,fcbw. (b.) = beschutten, beschermen. 3efc4iit'gung, w. —, —en =
bescherming.
beft§tniitt'gertt, Km. (b.) = rdywangern. be.
IcOtonngt = gestaart. befe§toargen, (ook) be•
fcbtutit'gen, fcbw. (b.) bepraten, overhalen;
bebabbelen, bekletsen. beictweilett, fd)w.(1).)-bezweeten, met zweet (bloed) bedekken.
—(e)s = Ses
Seitttnee, w.
= moeite, bezwaar,
fittner'be, w.
bedenking ; klacht, beklag, grief; kwaal, last,
gebrek, ongemak; erl)eben, fiibren = (zich
be)klagen, zijn beklag doen, bezwaar inbrengen,
reklameeren. Zeftttver'bebnit, = klachteboek.
6eft0tuer'befiibrer, w. = klager, reklamant.
Zeldnueebefttrift, w. = bezwaarschrift.
beff*Wer'bebott = vol bezwaren, moeilijk. be.
fd)toe'ren, fd)w. (1).) = bezwaren, zwaar maken;
drukken op, zwaar liggen op; (een last) leggen
op; fidi (bei einem) fiber OM) b. = (bij lam.)
over lets klagen, reklameeren. beftttverlic0 =
lastig, vermoeiend, hinderlijk, moeilijk; einem b.
fallen, rein = iem. lastig vallen, zijn. Sele§wee.
w. —, —en = bezwaar, moeilijkheid,
vermoeienis, moeite, last. 8elc4Wev'ttiO, w., zie
Oeidmerbe. ZelMtverle(v) — (met de uitkeering van een legaat) bezwaard erfgenaam.
befc§tuiWtigett, rcbto. (b.) = tot bedaren, tot
zwijgen brengen, sussen, stillen. befe0tufn'bettt,
1d)w. (b.) = bedriegen, afzetten. befOrnitt'aett,
fd)w. (b.)
bevleugelen (ook fig.). beft4toingt
bevleugeld, gewiekt. befc§toilift' = aangeschoten, besist. befcbtuitit' = bezweet. befc0WO'ven,
ft. (b.) = bezweren: beeedigen; smeeken; oproepen. ZiefittniYrer, tn. = bezweerder. Ze.
feOtna'rung, w. —, —en = bezwering, enz. vgl.
bercbwken. ZefMtoü'rungf7oforinet, w. =
bezweringsformulier.
befeeten, febw. (b.) = bezielen (ook fig.).
befe'fieln, rcbro. (b.) = bezeilen, bevaren ;bez. , van
zeilen voorzien. befealten ficb, id)113 . (I).) ='t teeken van 't kruis maken, een kruis slaan. bete'.
Oen, ft. (b.) = bezien, bekijken, nazien;
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bo13e b. = ransel krijgen; bu fannftaucb was b.=
je kunt ook wat krijgen (klappen [fit§ b. =
omzien]; vgl. 3id)t I. befebettOtoert, stotirbig=
(b.) = uit den
bezienswaardig. befeiligen,
weg ruimen; afschaffen; (bie Stonfurren3)
schakelen, ondervangen. befeligen, fdp. (b.) =
zalig maken, zalig, gelukkig stemmen.
Zelenter, m. —s, — = (gwst.) (een soort)
unster; (ook) bezembinder; vgl. b efemern.
23e'lentfcbott, m. = bezemschoon (een korting).
Selen, m. —a, — bezem; (berl. aud)) meld,
meisje; neue Z. febren gut = nieuwe bezems
vegen schoon; alte Z. fennett bie ecfe = met
oude honden jaagt men 't best.
SelettlIbittber, m. ; 4jeibe, w. ; (.reifig), 1.;
sf(Ount, m.; %Wet, m. = bezemlibinder; -heide
(struikheide); -rijs (berkerijs); -schoon (vgl.
ei emit on); -steel.
befenen bezeten, behekst. Seferfenbeit,
w. = bezetenheid. befetgen, fcbw. (b.) = bezetten; voorzien (van) ; in bezit nemen, innemen;
bezetting leggen (in); zetten op (im Spiel).
Sefetgung, w. —, —en = ('t) bezetten, bezetting; omzetsel, belegsel. ZeletgungOret§t, =
patronaat.
Zeficbt', ID. (faufett auf) (koopen op) beziens,
(op)zicht. befiWtigen, fd)w. (b.) = bezichtigen,
in oogenschouw nemen, onderzoeken, bezien.
Sefitbliger, m. —s, — = inspekteur, schouwer.
Zeficftlinung, —, —en = bezichtiging,
schouwing, inspektie. befie'betn, f cbtv . (1) .) =
kolonizeeren. tiefte'betutts, w. —, —en kolonizatie. befielfbar = overwinnelijk, te overwinnen. befie'Retn, rd)w. (b.) = bezegelen (eig.
en fig.). befie'gen, Kw). (b.) = overwinnen, de
zege behalen op; id) entire mid) Pr, befettne
mid) befiegt = geef me gewonnen.
m. —s, —e = (bosch)bes.
befin'nett, It. (ti.) = bezinnen, vieren. befin'tten
fit% ft. (b.) = (auf eine Cache) [ob. mit (kn.]) zich
(iets) herinneren, er op komen, zich te binnen
(trachten te) brengen; (over lets) nadenken,
(lets) overdenken; rid) (auf rid) felbft) b. = tot
bezinning komen; wenn id) micb recbt beguile =
als ik me goed herinner; obne fid) gu b. = zonder
zich te bedekken, zonder aarzelen; rid) anbers
(eines Zeffern) b. = zich bezinnen, tot andere
(betere) gedachten komen: rid) bin unb her b. =
lang en breed (over lets) nadenken. befintfiht =
te overdenken, ernstig; nadenkend, bezonnen;
. es = wat 't overdenken waard is. Sefittn'.
tidjleit, w. = nadenken, bezonnenheid , rustige
overweging. Sefin'trung, w. — = bezinning,
bewustzijn, kennis. befin'ttungraubenb = bezinningroovend, verbijsterend. 8efin'ttung6tuft, w. = her inner ingsvermogen. befitt'nutto6.
lob = bewusteloos, buiten kennis. Sefitenungb.
toftgleit, w. = bewusteloosheid. m. —
bezit, bezitting; im Z. rein = in bezit zijn, [in
staat zijn]; in nebmen, von dm Z. ergreif en
(nebmen) = in bezit nemen; aus bem feten,
treiben = uit 't bezit stooten, verdrijven.
befitrangeigettb = bezittelijk. befit'gen, ft. (b.)
= bezitten, (in bezit)hebben ; zitten op, innemen;
[firb b. = zich beheerschen]. Sefitiger, m. —s, —
= bezitter. $efiCergretfung, —non e, tt).
inbezitneming. befiArfabig = bezitgerechtigd.
m. = genitief. befiClod = zonder
bezit, onvermogend. t3efftrre*, = recht van
bezit. Zefitritattb, m. = (staat van) bezit;
aktief. Sefitrfteuer, w. = vermogensbelasting.
Zelitrtutn, 1. —(e)s, eefiegung, w.
—, —en = eigendom, bezitting.
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Sea'mer, zie a3efemer.
befallen, = bezopen, dronken. befolyten, fcbto.
(b.) = (ver-, be)zolen. beferbett, fcbto. (b.) =
bezoldigen, salarieeren, (mil.) in soldij hebben.
Seforbuttri, U. —, —en = soldij ; bezoldiging,
belooning, salarieering, loon,salaris.befon'ber =
bizonder, eigen; zonderling; im b .. n = in 't
bizonder; etw., nid)ts „es = iets, niets bizonders. Oefon'berOeit, to. —, —en = bizonderheld, eigenaardigheid; zonderlingheid. befote.
berg = vooral, in 't bizonder; bizonder, buitengewoon, zeer; afzonderlijk, speciaal; [eigenaardig, zonderling]. befon'nen bezonnen,
bedachtzaam, voorzichtig, omzichtig. Sefon's
nenbeit, w. — = bezonnenheid enz. befonnt =
door de zon beschenen, zonnig, bezond. belay'.
gen, fcbw. (b.) = vreezen, duchten, bezorgd zijn
voor; zorg dragen voor, bezorgen, zorgen voor;
in orde brengen, uitvoeren, effektueeren, doen;
bezorgen, verschaffen; 2tuftrage b. = boodschappen doen; (bie nirtfcbaft) verzorgen, doen.
beforteli4 = bezorgd, ongerust; zorgwekkend,
verontrustend; zorgzaam. tieforg'nii, tr. —,
..niffe = bezorgdheid, ongerustheid, vrees.
beforg'niderregenb = zorgwekkend. onrustbarend. beftwit = bezorgd, ongerust, in zorg:
um einen (ob. wegen jemanbs) b. fein; fur einen
b. fein = voor iem. zorg dragen. eef
to. —, —en = bezorging, verzorging, uitvoering,
boodschap; (maar ook) bezorgdheid, vrees.
fd)w. (ti.) = bespieden, beloeren.
belpangt = (in ber beralbtf) beringd (van de
pooten van valken e. befpan'ttett, Ito). (b.) =
bespannen (met paarden, snaren enz.). beflieten,
ft. (b.) = bespuwen. befpiefett, fcbw. (1.) =
bespekken, lardeeren, spekken (fig.). befliin's
nen, ft. (ti.) = be-, omspinnen, omwoelen.
beftgottie'ren, fcbto. (b.) = bespionneeren.
betRitieln, 'dm. (b.) = bespionneeren (door
de geheime pol itie). befpilit = aangeschoten;
b. feitt = a. zijn, 'm om hebben. befOrteln,
fd)to. (b.) = bespotten, bespottelijk maken.
befpotten, fd)w. (b.) = bespotten. beftneAett,
ft. (b.) = bespreken, beredeneeren, spreken
over; (ziekten) belezen; f idj mit einem fiber
(tW.) b. = met iem. iets bespreken, over iets
spreken; [b. bespreken, beslag leggen op;
einen b. = iem. aanspreken (ook in re,chten)j.
tkfpreltuntl, to. —, —en = bespreking enz.;
ook: onderhoud. SellneAuttailegentplar, 1. =
recensieexemplaar. bellnen'gen, Ito). (1).) =
besprenkelen, besproeien, bevochtigen. beflnitt'Ren, ft. (b.) bespringen. befprit'Aett,
fcbto. (1.) = bespatten ; besproeien. beforiilon,
fcbto. (b.) = besproeien; (met vonken) bespatten.
bespoelen. befpun'ben,
bellAilen, Ito). (b.)
befOlitt'bett, Id)w. (b.) = (be)sponnen
Seffaraliett, 1. = Bessarabia.
beffava'bifit = Bessarabisch.
SerfemerlIbinte, to.; .ftnbl, in. = Bessemedpeer; -staal.
berfer beter: bas ware nod) b.1 = dat zou
wat moois zijn! wel zeker! fie jammerten, einer
immer b. als ber anbere = de een al erger,
heviger, meer dan de ander; vgl. b el eb r en,
befinnen. berfern, fcbto. (b.) = (ver)beteren,
beter maken; Gott beffere's! = God beter 't
fitt b. = zich beteren; beter worden, (van
prijzen e. d.) stijgen; (ook) es belled fid) mit
etw., mit einem = iets, iem. betert, wordt
beter, 't wordt beter met. Serferftettung, w. =
lotsverbetering. 3erferung, w. —, —en =
verbetering; beterschap; vgl. lB e g I. tief'.
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ferung4anitatt, to., ',baud, 1. = verbetergesticht, -huis. Seflertuifier, m. —s, — -betweter.
beft, zie befte.
beftarten, Ito% (1.) = plaatsen, aanstellen.
Zeitattung, w. —, —en = benoeming (tot
beroepsambt), aanstelling; [betrekking, salaris].
faeftallungbbrief, m., surfunbe, ID. = aanstelling(sbewijs, -diploma). Seftattb i, m. =
toestand, staat, stand; voorraad (aan waren);
(kas)saldo, batig saldo; bedrag; bezit; dutu.(zaamheid), bestendigheid; (ook) (voort)bestaan; F13. babett = van langen duur zijn;
(ebb.) pacht. Zeitanb'aufnatinte, w. =
inventarizatie; ook: ('t) opmaken v. d. kas.
Zeitanb'burt, = inventaris. beftan'bett =
begroeid, (dicht) bezet. tieftattb'gut, 1. =
(obb.) pachtgoed. [Seftatib'beit, w. = bestendigheid, duurzaamheidj. beftitn'big = bestendig, duurzaam, vast, konstant; gedurig, voortdurend; b..e Warbe = vaste, echte kleur;
b..er Drud = konstante druk. 6eftlitt'bigreit,
= bestendigheid, duurzaamheid, vastheid;
volharding. gSertanbitell, m. = (bestand)deel,
ingredient. Seftattb'berseit§ni4, 1. = inventaris.
beftliefett, Ito). (b.) = versterken, stijven,
bevestigen (einen in feittem Octbn of w.). beftti'.
title**, Ito% (b.) = bevestigen, bekrachtigen;
(jag.) de aanwezigheid van (wild) vaststellen;
recbtsfraftig b. = gerechtelijke bekr., homologeeren ; = zich bevestigen, bevestigd
worden; bie tXusnal)me beftiitigt bie %eget =
bevestigt
. Seftilligung, to. —, —en =
bevestiging, bekrachtiging. 8efttiligutto6.
bevestigingsschrijven, -bericht,
Kreiben, 1.
(l.) = begraven, ter
-brief. beftat'ten,
aarde bestellen. 23eftlitter, m. —s, — = (gwst.)
expediteur. faeftattung, —, —en = begrafenis, ter-aarde-bestelling. beftau'ben, fcbto.
(1.) = onder 't stof rakers. befttin'ben, Ito).
(ti.) = bestuiven, bevruchten; met stof bedekken. beftan'ben fitO, fcbto. (1.) = ficb Raub en.
beftan'tten, zie anftaunen.
beftbietenb = meestbiedend.
belle (ber, bie, bas) = beste; am b..n = 't
best(e); aufs b. = zoo goed mogelijk, al zijn
best; nid)i Sum b..n = niet heel (niet al te)
best; Bum b..n babett voor den gek houden;
=
Bum b..n geven = ten beste geven; bas
= 't algemeene welzijn;
't baste; bas gemeine
bet ber Sate ift = 't baste van de zaak
bas
is; Bum ber 91rmen = ten voordeele, ten
bate van de armen; Bu feinem ..tt = voor
zijn bestwil; jems. ..s ferbern = voor iems.
s tun — zijn best
bestwil werken; rein
doen.
befteWbar, z ie beftecblid). befte'cben, ft. (1.) =
bestikken, benaaien, boorden; omkoopen, de
hand stoppen; inpakken, innemen, betooveren,
verleiden. befter0140 = omkoopbaar, veil;
innemend, betooverend. Oeftedytitliteit, tv.
omkoopbaarheid, veilheid. eeftedrnabt, to.
= platte mad. ffiefteltung, to. —, —en =
omkooping. tiefte'cbuttfOrerfnik tn. = poging
tot omkooping. Zefted', f. —(e)s, —e = couvert
(lepel, vork en mes); dtui, foedraal, (ook: wat in
't etui is); scheerzak (eines Ziarbiers); instrumentetui (eines %rates); bestek (op zee);
tounberlicbes, verrficttes = rare, dwaze
stroosnijder, stoethaspel. befteefen, Rim. (b.) =
besteken (mit GtedttabeIn), bezetten, versieren
(mit a3lumen). Sefte'bev, m. —s, — = bouwheer (van een schip), besteder. Zefteg', m. —(e)s,
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—e = dunne tusschenlaag (in gesteenten,
ertsaders).
I. befte'b(e)it, unr. = bestaan; stand houden;
(examen) afleggen, doorstaan; (gevecht) wagen,
doorstaan, er goed afbrengen; (onderzoek, proef,
konkurrentie) doorstaan; (avonturen)doormaken,
er good afbrengen; [aantasten; zich houden aan;
trouw zijn]; bas examen ais 3weiter b. =
No. 2 halen op 't examen; Zugenb beitebt
. blijft bestaan; (auf fat.) staan op, blijven
bij, volharden bij; anf feinem Slopfe b. = op
zijn stuk (blijven) staan; b. au& = bestaan,
samengesteld zijn uit; gegen einen b. = 't tegen
iem. uit-, volhouden, standhouden tegen, tegen
iem. bestand zijn; bas GUM beitebt in ber
3ufriebenbeit = bestaat in tevredenheid; int
examen b. = 't examen met goed gevolg afleggen,
slagen; int Rampf b. = in 't gevecht stand
houden; mit Ebren, mit Stimpf unb Sdymbe
b. = met eere, met smaad en schande er af
komen. II. giefte'Ve)tt, f. = bestaan; duur;
volharding.
befteirlen, (b.) = bestelen. beftergen, ft. (b.) =
bestijgen, beklimmen. beftetlen, 1tw. (b.) =
bestellen; (eitten 3u rid)) ontbieden; (eitten
irgettbroobin) bevelen, zeggen te gaan; — een
afspraak maken; best., bezorgen, doen, overbrengen ; ((brili3e) overbrengen, meegeven;
(l)aben Cie nicbts) 3u b. ? = te zeggen, te bestellen? (Mate) bespreken; (ben (Batten, 9Icfer)
verzorgen, in orde brengen, bebouwen; (bie
TOirtitaft) doen; fein taus b. = orde op zijn
zaken stellen, zijn zaken regelen (met 't oog op
sterven); [(einen 8ormunb, einen Slottfursuer.
waiter) benoemen, aanstellen]; es ift gut, icblecbt
mit il)m (um ibn) beitellt = 't staat (gaat) goed,
— = bestelslecht met hem. Zefterter, m.
ler. tiefteit'gebilbr, w., tge(b, 1. bestelgeld,
-loon. Zeftetreut, 1. = bestelgoed. Zefteirs
fdoin, m. = bestelbriefje. Zeitellung, w. =
bestelling, order, kommissie; bezorging, overbrenging ; verzorging, bebouwing; schikken;
afspraak; benoeming; einem eine 0. macbett =
iem. een bestelling doen. g3eftertung8bui0, 1. =
order-, kommissieboek. Zeftetraettel, m. =
bestelbriefje. beftent'pettt, rcbw. (b.) = bestempelen.
Se'iten: 3um zie belie. beltenfallO' = in
't gunstigste geval. beltend = op 't best, allerbest, best; zoo goed mogelijk; (id)) banfe b. =
dank u zeer; 9fusfilbrung b. = (beurst.) bestens
(d. w. z.: ongelimitteerd) ; vgl. empfeblen.
befter'nen, fcbw. (b.) = besterren. befterne =
vol sterren (bimmel); met eon sterretje ((in
9Irtifel in einer 3eitung 3. Ql .); gedekoreerd
(met orden). befteu'ern, fcbw. (b.) = belasten,
belasting leggen op, belasting heffen van; look)
(be)sturen (een schip). Zefteu'ertmg, w. —, —en
= ('t) besturen (van een schip) , stuurmanskunst ;
belasting.
Seft`gut, 1. = bestgoed (fijne bladeren v. d. tabak).
60'044, 1. = mortuarium, keurmede (een
oud heerlijk recht).
beftialift§ = beestig, bestiaal.
Seftiatitiir, w. —, —en = beestachtigheid.
befticlen, id)w. (b.) = (he)horduren.
—n = beest, Bier.
Se'Itie (3 Gilben), w.
(u. icbw. )(b.) = bestuiven. beftie's
beftte'ben,
.fcbw.
(1.)
=
belaarzen;
bertiefelt gefetn,
laarsd. beftielett, fcbw. (b.) = van een steel
voorzien, een steel doen (maken) aan, beftintut's
bepaalbaar, vast te stellen, omschrijfbar
baar, definieerbaar, vgl. b e ft imme n. beftitn's

23ef U(0.

men, fcbw. (5.) = (ben Preis, einen fag) bestemmen, vaststellen, bepalen; (ben ecbabett)
vaststellen, opmaken; — omschrijven, definiCieren ; (eine q3flan3e) determineeren; (eitten
Sum 91boofaten, fiir ben (3um) 91boofatenftanb)
bestemmen; er war ba3u beftimmt, Fein golf
befrelen = 't was zijn bestemming... ; eine
Summe Gelbes fur einen, 311 etw. b. = voor
iem. of lets aanwijzen, bestemmen; bas GOO
beftimmt nicbts barftber = ..bepaalt, beslist
daaromtrent niets; einett au etw. b. = iem. tot
lets bewegen, overreden, doen besluiten; fit b.
Jarrett = zich laten bewegen; (einen fur eta,.)
winnen; 140 = besluiten, een besluit nemen;
zich verklaren (voor), zich wijden aan. beftim's
mettb bepalend, beslissend; (grm,.) bepaling-aankondigend. beftimmr = beslist, vastbesloten ; bepaald; zeker, vast; uitdrukkelijk;
bas Stiff lit nad) 91. b. = heeft bestemming
naar It. Zeitimmt'Oeit, w. — = beslistheid,
zekerheid, vastheid, duidelijkheid. Zeftint's
muss , w. —, —en = bepaling, definite, omschrijving, vaststelling, aanwijzing, regeling,
schikking ; besluit, beschikking; bestemming,
lot; beroep, roeping ; . en fiber (2111.) treffen=
bepalingen maken omtrent jets. Zeftim'utungis.
grunb, w. = beweeggrond, motief. Zeitint's
muttgO0afett, sort, nt. = haven, plaats van
bestemming. Sertittem(ung4)Wort, = bepalend woord. beftirnt' = besterd, vol sterren.
Zeit'ntattn, m. = onderstuurman (op kustvaarders enz.). beft'utaglie0 = zoo goed mogelijk
bertoelen, id)w. (b.) = beplanten, bezetten; 114
b. = heestersgewijze uitloopen, uitgroeien.
befft'letn, RIM. (b.) = kurken. bertolett, ft.
(b.) = af-, behouwen, afkanten.
beftralen, fcbw. (b.) = (be)straffen; beboeten.
beftrairten, id)w. (1.) = bestralen, beschijnen.
beftram'Oett = (berl.) gek, betoeterd. beftre'ben
fit% PIM. (b.) = beftvebt' Rift = streven,
trachten (eta,. au tun ob. um eine Cade: lets te
doen of naar lets); zich inspannen, er op uit zijn.
Seftre'bett, 1. —5, t3eftre'buttg, a,. —, —en =
streven, inspanning, bemoeling, poging. beftvet's
rOen, rt. (b.) = be-, instrijken, be-, insmeren;
strijken, wrijven over; bestrijken (mit (6eicbitt
3. Z.). beftverfett, icf)w. (b.) = (be)strepen,
strepen maken op; scheren langs, over. beftver
fen, Icbw. (IM.): eine wabrif u. = de staking
in een fabriek e. d. afkondlgen. 23eftreilung,
oon einen abrif = staking in enz. beftreit's
bar = betwistbaar, te betwisten. beftverten, rt.
(ti.) = betwisten, bestrijden ; (Siorten) bestrijden.
23eftreilung, a,. —, —en = bestrijding enz.
beftren'ett, icfm. (b.) = bestrooien. beftrielett,
film. (b.) = met breiwerk omgeven (eitten
Oaf! 3. Z.); met touwen vastmaken, omgeven;
om-, verstrikken, in zijn netten vangen, verschalken, betooveren.
beftileten, ftw. (5.) = bewapenen (met geschut).
Zertiielung, a,. — = bewapening (met geschut).
beftiienten, fcbw. (b.) = bestormen, stormenderhand aanvallen; einen mit Zittett b. =
met verzoeken overvallen, lastig vallen. ties
ftfientung, a,. = bestorming. beftfirlett, fcbw.
(b.) = verlegen Timken, onthutsen, van zijn
stuk brengen; [ook: verrassen]. beftiirar =
verlegen, bedremmeld, onthutst, ontsteld,
verslagen. (Zeftiirit'Oeit) = a,.
— = verlegenheid, bedremmeldheid, ontsteltenis.
Zefut4', m. —(e)s, —e = bezoek, visite; auf, au
baben = b., men= op b., te logeeren ;
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schen, logo's hebben; einen abftatten, matt en
een b. brengen, afleggen; einen 23. ertvibern=
een b. beantwoorden, een tegenbezoek brengen.
befultett, 1cbto. (b.) = bezoeken, komen opzoeken. Ziefn'tbev, m. = bezoeker. **(WO'.
tag, w. = ontvangdag. 8etut0(6)5intutev, f. =
ontvangkamer. **Atm, w. —, —en =
bezoeking. befttibeitt, fdp. (b.) = bezoedelen
(vooral fig.).
betaibein, fctw. (b.) = aanmerkingen =ken op,
bevitten. [betaigett, idnu. ( t) .) = beschijnen,
verrichten; dagvaarden]. betagt' = oud, bejaard, bedaagd. betalein, itro. (b.) =betakelen,
optuigen. ZettYfelung, —, —en = takelage,
betakeling. betnp',en, fdp. (b.) = betasten.
betailten, fcbw. (b.) betasten, bevoelen,
komen aan. betiiitigen, fdyto. (ti.) = in (door)
daden toonen, bewijzen; in praktijk brengen;
(f eine (baben) in daden omzetten; (einen
entfcblui3 u. to.) uitvoeren, in een daad omzetten; eft% 3ntereffe an (tat.) b. = belangstelling in iets aan den dag leggen; fitb = zich
toonen, blijken, zich bewaarheiden, effekt
hebben; rid) (bet ob. in einer Cade) b. = zich
bezighouden (met), bezig, werkzaam zijn.
Settiligung, to. —, —en = werkzaamheid;
in-daden-omzetten. uitvoering, behartiging.
bettiuiben, fcbw. (b.) = verdooven (ook fig.),
doof, gevoelloos maken, bedwelmen; verlammen. bettiuibenb = verdoovend, narkotisch;
oorverdoovend. liettiu'bitttg, to. —, —en =
verdooving, bedwelming gevoelloosheid. be=
tattiest, fd)w. (1. it. b.) bedauwen; (fig.) bevochtigen.
Setibruber, m. = (bid)broeder, schijnvrome,
kwezel.
I. *cite (Fr. bête), to. — beest (in 't kaartspel).
= (gwst.) biet.
II. Sete w.
beteeiven, Ito,. (b.) = bete'ren, teren.
Rim.
(b.)
=
(einen
an (tat.), bei etw.)
beteiligett,
iem. in iets doen deelen, aan iets doen deelnemen; WO an ob. bet einer Sate b. ob. an, bei
etw. b eteili gt 1 e in = in of aan iets deelnemen,
deelhebben, meedoen, betrokken zijn in iets;
bie beteffigtett Streife = de belanghebbende,
eteilig te(r) =
de betrokken kringen;
belanghebbende, deelnemer, betrokkene, be—, —en =
trokken partij. Seteiligung,
deelneming.
*eta, m. —s, — betel (plant); (gwst.) beitel.
be'ten, fcbto. (b.) = bidden, een gebed doen (3u
Mott b. 3. 3.); (nor Zifcbe) bidden; (nad)
Zifcbe) danken.
beteniern, fcbtv. (b.) = betuigen, verzekeren,
verklaren. 6eteu i (e)rung, —, —en = betuiging, (plechtige) verzekering.
Oetifahrt, to. = bedevaart, pelgrimage. *et'.
gang, tn. = ommegang, processie. Setigentaris,
1. = bidvertrek. Setigiode, m. = gebedklok.
Setbalte, w. = kapel.
Setfsainien, T. = Bethanie.
Scrim* 1. = bedehuis, oratorium.
eetO ilefont, 1. = Bethlehem; nad) 23. gebett =
(scherts .) naar bed gaan. SetOlebemit i, m. —en,
—en = Bethlehemiet (geestelijke orde). betijle.
ntilifcft = Bethlehemsch.
—e = beting.
w,
*citing, m. —s, —e,
slag om de beting.
Seitingic§tag, m.
betitelen,
tituleeren.
betiiteitt, fcbto. (1).) =
Setifantutev, w. = laidkamer, -vertrek.
betat'peitt = iibertOlpeIn.
beton.
eeton', m. —s, —s
betoitten, fd)w. (b.) = den nadruk leggen op,
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met nadruk uitspreken, drukken, op klem(toon)
leggen op; etto. (befonbers) b. = lets (in 't
bizonder) doen uitkomen.
= betonfundeering.
Setotefoiinbung,
—a = betonie(plant).
Zetoinie,
betonie'rett, icbto. (b.) = betoneeren.
beton'nen, fcbw. (b.) = (vaarwater) betonnen.
Zeton'ttung, to, —, —en = betonning. Seto'.
ming, W. —, —en = nadruk, klem(toon).
betbirett, f cbw,. (b.) = beetnemen, bedriegen,
verleiden, verblinden. betilviieln, Rip). (b.) =
beetnemen, voor den gek houden.
Setipult, 1. = 3etfcbentel.
bete. = betreffettb.
Zetrattti m. —(e)s = beschouwing, aanmerking;
etw. in O. 3ieben, nebmett = iets in aanm.
nemen; in 23. fommen = in aanm. komen;
auf3er Jarrett = buiten besch. laten; in
bierem 23. = in dit opzicht; in 23. ber Oefunb.
belt, zie /inbetratt. betvatt itett, fcbm. (b.) =
beschouwen (als), aanzien (voor); beschouwen,
bekijken; overdenken, -wegen, -peinzen. be.
trarirtenb bespiegelend. Setrattler, m. —s,
— = beschouwer, waarnemer; overdenker.
betauttlitt = aanmerkelijk, -zienlijk, belangrijk, van belang. tietretiOtilittieit, — = belangrijkheid. Zetracft itung, tv. —, —en = beschouwing, overdenking, bespiegeling; 23 .. en
anfteliett fiber (2Iff.) = opmerkingen maken
over iets, in beschouwingen treden over lets;
[ook = 23etracbt]. Zetrag', m. —(e)s, 23etrtige =
erbalten (unter 9/ed).
bedrag, totaal, som;
nungen ufw.) = ontvangen, betaald, voldaan;
non = ten bedrage van.
im
I. betraigett, ft. (b.) = bedragen, beloopen,
komen op; iitt b. = zich gedragen, zich aanstellen ; [rid) mit einem b. = 't met iem. vinden].
= gedrag, handelwijze,
II. Zetra'gett, 1.
manier van doen.
betrii'nett, fcbro. (b.) = betranen, met tranen
bevochtigen, besproeien; beweenen. betriinifett,
fcbto. (b.) = van drank (drinkers) voorzien.
betrau'en, fcbtv. (b.) einen mit etw. = iem. iets
toevertrouwen, opdragen, iem. met iets belasten ; mit einem 2tuftrag b. = een opdracht
geven. betvateent, fd)w. (b.) = betreuren, beweenen; rouw dragen over.
betriittifeln, fcbw. (b.) = bedruipen, bedruppelen.
Zetretr, m. —s = betrekking; (Stan3.) opschrift,
merkwoord (op stukken), (ook) (te betalen) aandeel; in b. bes elbes = wat 't geld betreft; in
bem in dat opzicht. betreffen, ft. (b.) =
overko'men, treffen; betreffen, aangaan,raken;
(in, bei, fiber, auf bem iebitabl) betrappen; etas
mid) betrifft = wat mij aangaat; es betrifft eine
tame = er is een dame in 't spel; vgl. b e tr of
f en. betvetlettb = bewust, bedoeld ;betrokken ;
her b e Oegenftanb = 't punt in kwestie; bie
b e 23ebOrbe = de bevoegde autoriteit. be.
treff4' ((den.) =wat betreft; b. ber Stung = (ook)
ten opzichte van de kunst.
I. betrei'ben, (b.) = (ein banbwerf) uitoefenen;
(ein (befcblift) drijven; (eine lirbeit) verrichten,
ten uitvoer brengen; (mit Dampf, mit 23en3irt)
drijven; (bie aZiffettfcbaft) beoefenen; (eitt
23ergtoerf, eine WaDrif u. U.) exploiteeren; (einen
3ro3e13) aanhangig maken; (irgenb etw.)drijven,
verhaasten, bespoedigen; moeite doen . voor;
(eine beirat) tot stand trachten te brengen;
[innen, in ontvangst nemen]; einett (um etw.)
b. = (fd)w3.) iem. zijn schuld doen betalen.
II. Zetreiibett, —s = uitoefening enz., vgl
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b etr eib en I; (ook) es geftab auf feitt
= op
zijn aandrijven, op zijn instigatie.
I. betvelen, ft. ( .) = be-, intreden; beklimmen
(bie Slan3el 3. Z.); er foil mein .aus, meine
etwelle nicbt wieber b. = hij zal geen voet
meer in mijn huis, over mijn drempel zetten;
(einen) betrappen, snappen. II. betrelen,
begaan, bezocht (non Wegen); verlegen, bedremmeld, onthutst; (bie etimmung war)
gedwongen, onvrij.
Zetrelenbeit,
— verlegenheid, onthutstheld enz. Zetretung, tn.
—en= ('t) betreden;
= bij
betrapping. 6etrelung4fall, m.: im
betrapping, betrapt wordende. betreu'en, itto.
(b.) = verzorgen, behoeden, behandelen.
Setrieb', m. = (non illaftitten) ('t) in-werking
zijn, -brengen, ('t) drijven; in (uollem) Z. fein =
in(vollen) gang, in werking zijn; exploitatie (von
(Elfenbabnen, Q3ergtverfen uftv.), bedrijf ; drijfkracht; ('t) drijven, voeren (eines Oefobliftes);
(auf feittett) aandrijven, -dringen; (im 2aben
u. a.) werk, bezigheid; in Z. feten = in werking
stellen,in expl. brengen. betriefelicb=bedriffs... ;
aus b .. en 91fictficbten = met 't oog op 't bedrijf.
betrieblam = werkzaam, aktief; bedrijvig,
nijver. Zetrieb'famteit, tv. — werkzaamheld, werkijver, bedrijvigheid, nijverheid.
Setriebnaufgabe, to.; "einftellung, to.; 'er.
Weiterung, tv. = opheffing van 't bedrijf, van
de zaak; staking van 't b.; uitbreiding van
't., v. d. z.
betriebbliibig = geschikt voor exploitatie.
SetriebWfonb4, m. = bedrijfskapitaal. Se.
triebdiiibrer, m. = bedrijfsleider. Setrfebw.
gebeimni0, 1. = fabrieksgeheim. VSetriebd'ge"
meinkbaft, = gemeenschappelijke exploitatie, bedrijfsgemeenschap. Setriebd'gefell"
ftbaft,tu.= exploitatiemaatschappij. Zetriebd'.
inspekteur der exploitatie.
infpeltor, m.
6etriebnjabr, 1.; 1.; "roften, =
bedrijfs)jaar (boekjaar); -kapitaal (maatschappelijk kap.); -kosten.
Setrieb011eiter, m.; 'material, 1.; gutittel, 1.;
sorbnung, Iv.; "rat, m. = bedrijfeleider; -materiaal; -middel; -verordening; -raad.
ZetriebWitarung, tv. = storing (in 't bedrijf, in
de exploitatie). SetriebO'bertualtung, w. =
bestuur, direktie. t3etrieb6'5eit, w. = kampagne
(in fabrieken enz.). betrin'ten ficb, rt. (1.) = zich
bedrinken.
betrob'beln. film. (b.) = met kwasten behangen.
betrof'fen = onthutst, verlegen, bedremmeld.
Setroffenbeit, w. — onthutstheid enz., vgl.
betroffen. betratrfeln, betrayfen, ftw.(b.)—
bedruipen, bedruppelen.
betrii'ben, ftw. (b.) = bedroeven, iced doen,
smarten; [troebel waken]; ficb abet (lW.) b. =
zich over iets bedroeven, bedroefd maken.
betriiblicb = bedroevend. 23etriib'ni0, tv. —,
..niffe = droefenis, droefheid. betriibt' = bedroefd, treurig, bedroevend: b.. e 3eitett =
droevige tijden. Zetrug', m. —es = bedrog,
bedriegerij; oplichterij. betriVgen, ft. (b.) =
bedrinken, misleiden, oplichten; einen um eine
Gumme Oelbes b. = iem. voor een som geld
opt., een som geld afzetten; ficb b. = zich beclr.,
zich vergissen. Setrii'ner, tv. —s, = bedrieger, oplichter. Zetriigerei', to. —, —en = bedriegerij, bedrog. betrii'gerifcb, betriiglicb =
bedrieglijk; vgl. Q3anferott. betrunlen =
—
beschonken, dronken. Zetrun'tenbeit,
dronkenschap.
Zet'faal,m. = bidvertrek, oratorium. Setif*.

$ettteppid).

met, m. = bid-, knielbankje, bidstoel. Set"
begijn, vrome zus. eefftubl,
ictweiter, tv.
m. = bidstoel. 6efftunbe,
= bidstond(e);
uur voor 't gebed.
Lett, 1. —(e)s, —en = bed, leger(stede) ; bedding;
am = bij, aan 't b.; im liegett = in b.
liggen; 3u 93. gebett, lid) 3u Z. legett = naar b.
gaan: 3u Z. feta = in, te b. zijn; vgl. %tit.
biddag.
Zetlag, m.
Zetebani, w. = bedtree; slaapbank.
iett'ljbebiinge, q3I., 'being, m.; 'brett, 1. —
bedllgordijnen, -overtrek (-detijk);(-)onderlaag.
bedje. 8ett'bede, tv. =
Zett'cben, 1. —s, —
dek-, bovenbed; beddedeken; (ook wel) sprei;
gestikte deken.
gefteppte Z.
m. —s = lompen, prul(len); [('t) be= alles, de heele rommel.
delen]; ber gan3e
bettelarne = straat-, dood-, bedelarm.
ZeetelParmbanb, 1.; 'brief, m.; "brot, 1.;
sbruber, m. = bedelllarmband; -brief; -brood
(genadebrood); -monnik (ook: bedelaar).
tiettelei', ID. —en = bedelarij, gebedel;
prul(len), nietigheid, tiettelfrau, w. = bedelares. Zetteljunge, m. = bedeljonge. Sala'
franc, m. = vodderij. Settelmüncb, m. =
bedelmonnik. berteln, ftw. (1.) = bedelen;
loopen te bedelen.
b. geben
ZettelHorben, m.; 'pad, 1.; "fad, m. = bedelljorde; -yolk (bedelaarstroep); -zak.
Zetitelitant, m. = kale staatsie. Zetlelitab,
m. = bedelstaf; an ben Z. geraten, fommen =
tot den.b. komen. Zet'telitola, m. = bedelaarstrots, dwaze trots. tetletittOPe, w. = zwarte,
armzalige soep, roggebroodsoep. Setteltani,
(eig.) bedelaarsdans; (fig.) jett gel)t ber
m.
Z. los = nu heb je de poppen aan 't dansen.
Zeetelbogt, m. = (oudt.) bedelvoogd, inspekteur over de bedelaars. Zeetelbolf, I.; =
bedelvolk. Setleltveib, f. = bedelares, bedelaarster. Zettelluelen, 1. = bedelarij.
beften, ftto. (I).) = (einem) (voor iem.) een bed
(op)maken; (einen) in bed leggen, (voor iem.)
't bed (op)maken; auf 91ofen gebettet fein =
op rozen wandelen, liggen; tote man fit bettet,
fo ftltift. man = zooals men zijn bed opmaakt,
zoo slaapt men, — zoo men zaait, zoo maait
men.
Zettl!feber, to.: "flafebe, tn.; xgarbine,
bedlive(d)er; -flesch (-kruik); -gordijn.
slaapkast. Sett'getlit,
Setrgeber, m.
beddegoed. 6eteneftell, 1. = ledikant. Sett'.
bed(de)kwast.
batter, m.
ern, to. = Bettie, Betje.
3etti'na, tv. = Bettina.
Settraften, m. = ledikant. Settliffen, 1. =
bedkussen. Settlabe, w. = ledikant. bett'"
/iigerig = bedlegerig. Settlaren, 1. = beddelaken.
Settler, m. —s, — = bedelaar. Sett'.
lerberberge, ro. = bedelaarsherberg.
lerin, tn. —, —nett. = bedelaarster, bedelares.
bettliegenb = bedlegerig.
m. ; .niiffen, 1. ;
; .Of mine,
w.; 'Ofoften, m.; .quaft m. (.nnafte, to.); dad,
bedilkruik; -wateren; -waterer; -depan;
m.
-stij1; -(de)kwast; -dezak (matras)
Setticbranf, m. = bed-, slaapkast. Zettftatt,
= bedste(d)e. Settitelle, tr. =
sittitte,
bedstroo; unfrer
ledikant. Settltrob, 1.
= stalkruid. Zettftubl, m. —
2iebeu I rctuen
ruststoel.
Zett'llteboieb, m.; 'troebel, w.; 'tuft (Settueb),
1. = beddellkleedje; -kwast; -laken.
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(iem.) volmacht geven (voor of tot jets), machtiSet•Zurk 1. = gebedmantel.
gen; bevollmdcbtigter KRinifter = plenipotentiSettiiberiug, m. = overtrek, tijk. Settling, w.
—, —en = bedding; platform; (ook) slaap- aris. Seboltniiiilitigte(r) = gemachtigde.
Seboltitificbtigung, w. =volmacht, prokuratie.
gelegenheid.
bebor' = voor(dat), eer (dat), alvorens (dat).
SettliborlAtig, m.; •borlage, w. (borleger, m.) ;
• narnier, m.; w.; ' pug, 1. = bedll- beborltintibek icbw. (1.) = onder voogdijgordijn, -dekleedje; -warmer; -linnen (bedde- schap houden, als pupil (als onmondige, als
kind) behandelen (dit vooral fig.). Sebor'•
goed); -degoed.
m. = beddentijk; -kwast. ntunbung, —, —en = voogdijschap,
Settflaie0e, w.;
kurateele.
betni§' (jab.) = welgesteld, vermogend.
= druk, haastig; vriendelijk, voor- bebor'reitt(ig)en, fcbw. (b.) (einen) = bevoorrechten, voortrekken. bebor'retbtigt = bevoorkomend, toeschietelijk. betun' WO, unr. (b.) =
(met iem.) omgaan, bezig zijn; zich bedoen;
recht; (vordering) preferent. Sebor'recbtung,
to. —, —en = bevoorrechting. bebor'iteb(e)n,
[doen]. betilnAen, icbw. (10= witten, bekalken.
betiWteln, betuOlen, Rip. (b.) = (met de unr. (b.) = op komst, aanstaande, in aantocht
zijn; ibm ftebt etwas beoor = hem staat lets
vingertoppen) betippen; betters; bestippen,
te wachten; bie b .. ben nablen = de aan(be)stippelen.
Setivoite, w. = bidweek, week der gebeden.
staande verkiezingen. bebor'teilen, fcbto. (b.) =
iibervorteilen. beborlvorten, id)w. (b.) =
—n = teef; stet; ook =
Setae, w.
van een voorwoord, voorbericht voorzien;
to.
—n = mutsje.
[vooraf opmerken, verklaren; ook = b ef Uri=
faetlintuter, 1. = bidvertrek.
to ort en]. bebveaugen, Rim. (b.) = verkiezen,
—n = (wasch in) loog. bettAen,
3eu'dje, w.
de voorketr geven aan, voortrekken; bevoorfd)tv. (b.) = uit de loog wasschen.
rechten; b en or3ugter Oliiubiger = preferent
Selene, —n = bocht, bulging, kromming;
krediteur. 1ebor'5ugung, w. —, —en = beknieholte ; buighout ; vgl. Striimm e. Sete•
voorrechting.
geninOlel, m. = buigspier. beu'gen, Ito,. (b.) =
(doen) buigen (ben Rade; bas 9iecbt); ver- betua'djen, fcbw. (b.) bewaken, hoeden.
nederen ; (ein fort) verbuigen; fir§ nor einem bettiac§len, (f). u. 1.) = begroeien, bewassen.
SetintAung, w. —, —en = bewaking. betuaff'•
b.
voor iem. buigen, bukken, 8eu'ger, m.
nen, id)w. (b.) = (be)wapenen; mit bewaffneter
—s, — buigspier, buiger. beuglaut =
banb = gewapenderhand; mit betoaffttetem
w. —, —en = bulging;
buigzaam.
9.tuge = met 't gewapend oog. Setvaffittutto,
verbuiging.
to. —, —en = (be)wapening. Setualgtanitalt,
—n = buil; bluts, bult. ben's
Seu'le, w.
W. = bewaarinrichting, -plaats (f fir Heine
Unbolt, beu'lig = met, vol builen, blutsen.
Stinber) bettia'ren, fcbto. (b.) = bewaren; be—n = (gwst.)
Seuttbe (spr. bojnde)
hoeden, waren; nor 0i5fem b. = voor kwaad
omheind, privaat stuk land.
beh.; etw. fur einen b. = voor iem. jets bew.,
beun'rulOgen, icbw. (b.) = verontrusten, ongerust maken, alarmeeren; 110 b. = zich ongerust wegleggen; betvabrel = godbewaarl (dat)
maken. Zieuti`ruOlgung, w. —, —en = veront- kun je begrijpen! ei bewal)re! = bewaar me!
neen neen1 integendeell betutitrrett, fcbto. (b.) =
rusting enz., vgl. beunrubig en. beur'funben,
staven, bewijzen; op de proef stellen; fict b. =
fcbw. (b.) = dokumenteeren; (ook: schriftelijk)
proefhoudend blijken, goed voldoen; (toonen) te
getuigen, verklaren. Seurluttbung, w. —,
zijn, zich toonen; zich waarlijk houden (als);
—en = dokumenteering enz., vgl. b eurf unb en.
beurlauben, iclm. (b.) = (einen) met verlof has Oerilcbt betotibrt ficb = biijkt waar te zijn;
b ew a brter j3reunb, betviibrtes Mittel = bewegzenden, verlof geven; ontslaan; ¶h b. =
proefd vriend, b. middel. Setuab'rer, m. —s,
afscheid nemen. benelaubt = met verlof.
zie l8 d rt.
— = bewaarder. bewaly'beiten, icbto. (f.)
bewaarheiden, bevestigen. Seivalyric4ule, w. =
beuv'teilen, fcbto. (b.) = beoordeelen. Seur's
bewaarschool. betvilbrt, zie bewateren. *es
teller, m. —5, — = beoordeelaar. Seur'•
teilung, w. —, —en = beoordeeling.
todbr'tfteit, w. — = beproefdheid, vertrouwSettle, w. —n = buit; prijs; roof, proof;
baarheid. Settiairrung, w. —, —en= bewaring;
(ook) baktrog; (en) houden bijekorf (voor bosch- behoeding. beinatben, icbto. (b.) = met bosch
bijen); als gate, erfleirett = prijs verklaren. beplanten, bebosschen; b eto alb et = met
Sen'tel, m. —s, — = buidel, beurs; zak (aucb
bosch begroeid. bettialb'vapben, •reitten,
am a3illarb); (meel)buil; ben a3. 3ieben = de (b.) = (boomen) kantig behouwen. betuallen,
fcbto. (b.) = be-, omwallen; [bewandelen]; (hopbeurs losmaken; bie ecbwittbfucbt im l3. babett
= de tering in zijn zak hebben; in feittett
bouw) aanaarden. beintittigen, fcbro. (b.) = (eine
Mgen = naar zich toe liegen, in zijn eigen gel11tufgabe, eine 9Irbeit) geheel klaar, onder de
delijk voordeel liegen. Seietellaften, m. =
knie krijgen, er mee klaar komen; (Gd)mierigs
buil(kist). Seulelniaud, to. = buidel-, zakmuis. feiten) overwinnen; (eine 11tufgabe, 9trbeit) nicbt
tv. = builmachine, b. Onnen = er niet tegen opgewassen zijn.
SeulelniaMine,
ben'teln, itto. (b.) = (has MOD Setutirtigung, w. — = beheersching, overbuilen; (ben battf) kloppen; (einen) afranselen.
winning; algeheele vervulling (v. e. teak).
betuan'bert = ervaren, bedreven; (in eitter
Sen'telratte, w. = buidelrat. Sen'telliOnelber,
03iffenfcbaft) goed thuis, knap. betvatibt' =
m. beurzesnijder. Sen'teltler, 1. = buidelgesteld; fo bewanbt (als ady.) = zoodanig, zulk;
dier. Sen'teltnik 1. = filtreerdoek. Seidler,
es ift um eine ob. mit einer Cade fo b. —
m. —s, — = beurzemaker.
't is er zoo mee gesteld. eetvanbt'n16, W. —,
[beberlen, fcbro. (1.) = bedichten].
betion'ten, icbto. (b.) = besturen; ook = b e.
.. fie = gesteldheid; es bat bamit f olgettbe =
't is er zoo mee gesteld; bamit bat es eine eigene
Dormunb en. bebbtlern, fcbw. (1).)= bevolken.
93. = dat is lets heel bizonders, eigenaardigs; es
SebOtterung, w. —, —en = bevolking.
bat bamit eine gam anbere Q3. = de zaak is heel
SebütterungOlifte, w. = bevolkingstabel.
bewateren,
antlers. betutillern, fcbw. (b.)
beboll'intirOtigen, fcbtv. (b.) = (einen 3u etw.)
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bevloeien. Sett,Aliening, w. —, —en = bevloeiing, irrigatie. 6etnitrIeruttgOantage, tv. =
bevloeiings-, irrigatiewerk(en).
betueg'bin = beweegbaar.
I. betuellett, RIP. (b.) = bewegen, in beweging
zijn, i. b. brengen; roeren, aandoen, treffen.
II. betue'gen, ft. (b.) = bewegen,(er toe brengen,
overhalen).
Zetneg'grunb, m. = beweegreden, motief. Se=
tvegiraft, w. = beweegkracht. betvetflitt =
beweegbaar ; beweegli.jk, vlug ;roerend,aandoenlijk; b .. es Out, 3ermiigert=roerend goed;b.. es
Material = rollend materieel; b..e li'efte =
veranderlijke feest(dag)en. Senna%Men, w.
— = beweegbaarheid, -lijkheid, levendigheid.
bettlegt = bewogen, aangedaan, geroerd. Ze.
tuegung, w. —, —en = beweging; beroering;
aandoening, ontroering; (halal.) drukte, (groote)
omzet; in Z. feten = in bew. brengen, zetten;
in Z. bringen = in bew. brengen; fid) Z.
mad)en = beweging nemen; ...betnegung (in
veel sam.)= ...beweging (9Irbeiter., OebaIts.,
ed)iffabrisbew. of w.) [1etveigung4grunb, m.
= Om eg'grunb]. tietne'gungOtvaft, w. =
beweegkracht.
[betiteirren, Rim. (b.) = bewapenen. Zetuebrung,
w. = bewapening].
betneEben, fcbtv. (b.) = (doen) trouwen; lic4 b. =
huwen, trouwen. betuei'ben, ittn. (b.) = beweiden. betneift'ratuten, •ratutertt, id)to. (l.). =
bewierooken. betuei'nen, rd)to. (1.) = beweenen,
betreuren. betvei'nenOtnevt, *infanta = betreurenswaardig. 1eweib', m. —es, —e = bewijs,
proef, blijk; einen Z. lief ern, geben = een b.
leveren; einen Z. filbren = bewijzen, een uiteen.
zetting geven, demonstreeren, een betoog
leveren. ZetneWartitet, m. = bewijsstuk.
betneib'bar = bewijsbaar. betoeilen, ft. (b.) =
bewijzen; toonen, blijk geven van; betoonen;
bas beweift fur mid = dat pleit voor mij.
SetveiO'llftibrung, w.; .grunb, m.; otraft, w. =
bewijslivoering ; -grond (argument); -kracht.
betueinviiftig = bewijskrachtig. SetveiWtaft,
w. = bewijslast. 23etvei4'itelle, w. = bewijsplaats. SettleiWitiid, I. = bewijsstuk. [hex
tueiWttutt, 1. —(e)s, ...tiimer = bewijs, bewijsstuk].
I. betuen'bett: es bet etw. b. !alien = 't er bij
laten, 't verder laten rusten. II. eetnetebett, 1.:
babel bat es fein Z. = zoo is 't genoeg, daarbij
blijft 't; fa. ook = Z ew anbtbis.
Setvevb', m., zie cSewerbung. betuer'ben itch,
ft. (1.) urn etw., urn eine Ztelle, urn ein Thibcben
= dingen naar, solliciteeren naar, vragen om,
staan naar ; [etw. b. = naar iets trachten; iets
trachten te verkrijgen]; (fd)to3.) = b en) irt.
fd) a f ten. Setvev'ber, m. —s, — = mededinger,
sollicitant, kandidaat, pretendent; vrijer, courmaker. Zetnev'buttg, w. —, —en = mededinging, ('t) dingen, ('t) staan naar, sollicitatie,
aanzoek. 23etner'bung6Kreibett, 1. — sollicitatiebrief. betuerfett, ft. (b.) = bewerpen; (eine
Mauer) pleisteren. betnerritelligen, ftw. (b.) =
bewerkstelligen, ten uitvoer leggen. betverlett,
fcbto. (1.) etw. = de waarde van iets bepalen,
',amen, aanslaan, schatten, waardeeren. Zetver'•
tong, w. —, —en = raming, schatting, waardeering, waardebepaling. Zetnetterung, ID. —,
—en = (mijnw.) ventilatie, luchtverversching.
betvic'teln, fd)w. (b.) = om-, inwikkelen, inpakken. betei('ligen, id)to. (b.) — (einem etw.)
bewilligen, toestaan; (etw.) toestemmen in;
(ffielb) toestaan, voteeren. Setvilligung, w. —,
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—en = toestemming, vergunning, goedkeuring,
voteering. betnitrfoutut(n)en, fcbro. (b.) =
verwelkomen. betuint'utern, fcbw. (b.) = jammeren over, bekermen. beivittt'Pelit, fcbw. (b.) =
met vlaggen en wimpels versieren. betniefett,
Rim. (I).) = veroorzaken, bewerken, tot stand
brengen; berolrft werben = (ook) geschieden.
betuietett, fcbw. (b.) = onthalen, trakteeren
(mit: op); (id)r0 3.) = betuirt'(rkften, id)w. (b.)
= (eta (but) administreeren, exploiteeren. eco
tuietung, to. —, —en = onthaal, traktatie;
(Rime.) = Sewirtid)aftung, vgl. bewirts
f cb aften. betuiteettt, id)to. (b.) ---- (etw.) bespottelijk maken, flauwe grappen (over lets)
maken.
betuntitebav = bewoonbaar, te bewonen.betvar•
nen, itto. (b.) = bewonen. SetonO'nev, m. —s,
— = bewoner. Zetunirnevir§aft, w. = (de)
bewoners. bettarten MC, RIP. (1).) = bewolken, betrekken (ook fig.). bettlOttt = bewolkt,
betrokken.
betnu'tftertt, fcbw. (b.) = door woeker benadeelen,
uitzuigen; overwoekeren. betviiirten, Ito". (b.) =
be-, omwoelen. 23etuun'berev, m. —s, — =
bewonderaar. betuun'bern, id)ro. (b.) = bewonderen. betnutebernbtoert, .toiirbig = bewonderenswaardig, verwonderlijk. Setuun'nerung,
w. — = bewondering. bettnut'berung6tvert,
.tutivbig = bewonderings-, bewonderenswaardig. Zetourf, m. = pleisterkalk; ('t) pleisteren.
betuutt' = bewust, bekend; bie b. . e Cade =
de bewuste, bedoelde zaak, de zaak in kwestie;
boviel mir b. ift = (voor)zooveel ik weet ; (icb bin)
mir Feiner ed)ufb b. = mij (van) geen schuld
bewust; fid) einer Cade wieber b. werben -(zich) weer iets bewust worden, zich lets weer
herinneren. Zettntfit'Heit, w. — = bewustheid,
-zijn. betnutt'ln = bewusteloos, buiten kennis;
onbewust; b. werben = (ook) buiten kennis
rakers. Setuttfitlofigielt, to. —, —en = bewusteloosheid, onmacht. tietunist i feitt, 1. —s =
bewustzijn, kennis; obne Z. = buiten kennis.
bee. = be3al)It; beafiglicb; beatebitngsweire.
*ea. = /3 e3irT.
beeatitibar = betaalbaar. beeaftlett, id)w. (b.) =
einen (ob. einem) betalen; (maar) einem ettv. b.;
fid) be3ablt mad)en = maken, dat men zijn geld
krijgt; b. (ook) = rendeeren ; (etw. unit bew 2eben)
b. miiffert= moeten bekoopen ; einen mit gleid)er,
mit flingenber Miin3e b. = iem. met gelijke,
met klinkende munt betalen; bebafftt (bee., be.)
= verhandeld (in de beursnoteering). tiesaO's
lung, w. —, —en = betaling; gegen bare Z. =
tegen kontante betaling. beetibm'bar = ternbaar, te temmen. beetityntett, id)w. (1.) = ternmen ; betoomen, beteugelen, beheerschen ; lid)
b. = zich intoomen, zich beteugelen (gwst.)
einen b. !alien = iem. laten begaan; fid) etw. b. =
zich lets gunnen, lets nemen, gebruiken. beettlf•
nen, fcbto. (b.) = (een red e. d.) vertanden.
Squirming, w. —, —en = vertanding. beeau'•
bent, icbtl). (1).) = betooveren (i. a. b.). beeatt'.
bernb = betooverend, verrukkelijk.
beaellett, fd)w. (b.) = bedrinken. beeeic§lten,
id)w. (t.) = beteekenen (eig. en fig.); teekenen,
(ken)merken; kwalificeeren; aangeven, -duiden;
be-, uitduiden; beeeWnenb = beteekenend,
kenmerkend, karakteristiek. Oeseichltung, w.
—, —en = aanduiding, -wijzing, benaming;
beteekening: opgave. beedigen, id)to. (1).) —
te kennen geven, betuigen, (be)toonen, bewijzen. Seeergung, ro. —, —en = betuiging,
betooning. beeetteln, fcbto. (b.) = etiketteeren.
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beseu'Ren, idyl). (b.) = betuigen, verklaren,
verzekeren, bewijzen.
bee 'tiger, fcbw. (b.) eitten einer Gcbulb = betichten, beschuldigen. beite'Oen, ft. (b.) = over-,
betrekken; albMu b. hen 5 tmmel = bedekken;
eine (beige mit Gaiten b. = bespannen, snaren
op een viool doen; (ettt bans, bie alacbe, ein
Lager) betr.; (Oltirfte) bezoeken; (Waren aus
91merifa, aus eriter banb, von einem) betr.,
krijgen; (Oebatt, eine $enrion) trekkers, ontvangen; roieviel Lobn b. Cie? = krijgt, hebt it?
(eine 93egel auf toepassen; [(etnen) bedriegen, verschalken] ; mit Krieg b. = tot tooneel
van den oorlog maken; fic§ b. = betrekken, betrekking hebben; ber timmel be3iebt =
betrekt; bas be3tebt rid) auf mid) = dat slaat
op mij; icb be3iebe mid) auf 3br Seugnis = ik
beroep mij op..., ik refereer mij aan... bege'•
betrekkelijk, respektieve; ook =
benttic4
6e3te'Oer, m. = trekker (eines
Wed)jels), abonn4 (einer 3eitung ti.). beite0'=
zie b e3ii g Oebie'Outtg, tn. —, —en =
betrekking, ('t) betrekken; toepassing; samenhang ; in l3. auf mid) = met betrekking tot mij;
in Meier Q3. = in dit opzicht. Se3ie/0110pr.
Wort, 1. betrekkelijk voornaamwoord. bate'.
fmtttgblo4 = zonder betrekking, zonder verband.
beile'Ottnefteile = betrekkelijk, respektievelijk. Se3telptitg6Wort, I. = relatief, betrekkelijk
woord; antecedent. [beatelett, fcbto. (b.) = bedoelen, op 't oog hebben; ten doel stellen].
becijferen, nummeren;
beittfent, fcbtv. (b.)
TIM b. auf (M.) = bedragen, beloopen.
=
(be)timmeren.
Sege, tn.
meta, ftw. (b.)
—(e)s, —e = omtrek; distrikt, gehied (ook
[begetett, Ittv. (b.) = bevatten; omsluiteni.
eebirtWarit, m. = wijk-, distriktsdokter. Se.
5irrd'attbitbut, m. = wijkkomitee. SesivtiY.
distriktshoofd.
bastOtmamt, •bovfte0er, tn.
be3ivf4'Weile = bij distrikten.
Seam', m. —s, —e = bezoar(steen).
beioigen (van begeben) = be-, overtrokken enz.;
(bei 9Becbreln) Ze3ogette(r) = betrokkene.
beaollett, zie b e it euern.
begicirtigen, zie b e3t cbtig en. beattetern, icbw.
(b.) (be)suikeren. *qua', m. —(e)s, .3iige=
overtrek; betrekking, opzicht; [betrekking,
verbinding]; uitkeering; ('t) betrekken (van
waren); bron, vindplaats; claim; in Z. auf ibn =
met betrekking tot hem; l3. auf (9Iff.) nebmett=
zich op lets beroepen, zich refereeren aan, verwijzen naar iets. begiiirtic4 = betrekkelijk, met
betrekking tot, betreffende; b. biefes 9intrages —
ten opzichte van dit voorstel; [b. auf (91ff.) =
betreffende]. Zeingltabute, 133. = betrekking,
verwijzing, referte; enter l3. auf (/.Iff.) = onder
verwijzing naar, onder referte aan, ik refereer
mij aan. aleattgWmarit, m. = inkoopmarkt.
2e3ttg#'010, m. = inkoopplaats (waar men
zijn waren inkoopt). Zeitt(WOreta, m. = inkoops-, abonnementsprijs. w. =
kantoor, adres (om inkoopen to doen), herkomst.
ZeittOrettt, 1. = claim(recht).
be&m. = be3iebungsweife: respektievelijk.
betpaclen, icbw. (b.) beknibbelen, bekorten.
beittnefett, icbtv. (b.) = 1. bepennen (wte ber
Scbufter); 2. ten doel hebben, bedoelen, beoogen, strekken tot; was wollen Ste bamit b. ? =
wat wil je daarmee bereiken? begueiletbar =
betwijfelbaar, twijfelachtig. fcbw.
(b.)= betwijfelen. beatuittiebar = bedwingbaar.
beituistigett, ft. (b.) = hedwingen, overwinnen,
vermeesteren. beitvin'elitb = bedwingbaar.

Cenenftad)el.

Of. = brief. O. 4D. ------ Q3reitengrab. ffig. =
Zogen: blad, vel. Ziirgerlicbes
Oefetbucb.
—n = bijbel, Schrift. erbelang
•
w.
ftatt, = bijbelgenootschap. bi'belfeft =
bijbelvast. ei'beigelettlitaft, tv. = bijbelgenootschap. bt'belintitig = volgens den bijbel.
tv.;
23i'belninsube, w.; •lprut§, m.;
= bijbellitaal; -spreuk (-vers);
beveitt,
-plaats (-tekst); -genootschap.
ei'beltuevf, 1. = bijbel met notes, kommentaar.
6Vber, —s, — = bever, kastoor. 23Vber=
balm, m. = magnolia.
ei'bevilbau, tn.; .eilett, 1.; 'Otte, w.; =fen, 1.;
beverilhol, -knip; -val; -vel;
ot', 1.; =Oar, 1.
-gel! (castoreum); -haar.
23Vbetbut, m. = kastoren hoed. Si'berflee, m. =
waterdrieblad. ei'berfraut, 1. duizendguldenkruid.
Sibertteltle), zie q3impernell.
St'bervatte, ty . = beverrat, muskusdier.
Si'bi, m. —s = hoed, dop.
Sib1iegva00' m. —en, —en = bibliograaf.
w. —n =
ogvalAtict) = bibliografisch. lib1ioma'ue, m.
—n, —n = bibliomaan. 6ibtiotttattie', to. —
bibliomanie. 23ibtioplii`te, m. —n, —n =
bibliofiel, boekeliefhebber. eibliotOer, w. —,
en = bibliotheek. eibliottoraf, m. —(e)s,
e = bibliothekaris. bi'bti14 = bijbelsch.
m. —en, —en = bijbelkenner.
Siefelbeeve, w. (gwst.)= F reifelbeere.
•
m. —s, — = houweel; bikkel; schaak•
(zoo) hard als een bikkel.
stuk. bierelOarti
eidd'beeve zie 3idbeere.
;
ei'etyle (spr.: baiska) . 1. —s, —s =
Z. fabren = wielrijden, fietsen.
[bibeeb(e)] = ble'ber = braaf, rechtschapen,
rond, vertrouwbaar,trouwhartig; van den ouden
stempel. Ce'bevreit, to. — = braafheid enz.
Zie'bermatitt, m.—(e)s,.. manner= brave,rechtschapen kerel. Zie'bernteiev, m. —s, — eenvoudige, goeie, maar bekrompen, kleinburgerlijke kerel. m. = eenvoudige
burgermansstijl. ete'benteieviett, w. = pruiketijd, tijd van bescheiden zelfvoldaanheid
(1815-1850). ete'beviintt, m. = rechtschapenheid.
bieg'bctr = (ver)buigbaar. ete'ge, w. —n =
bulging, kromming. Siegentalc4itte, to. =
buigmachine. bie'gett, it. (I).) (bog; btige; ge.
Bogen) (ver)buigen, krommen; b., (1.) =
buigen, bukken; beffer b. als bred)en = beter
buigen als barsten; um bie ecfe b. = den hoek
omslaan. tHe'geintige, = buigtang. bieg'fam
= buigzaam, lenig; handel-, plooibaar. 8ieg'.
buigzaamheid, lenigheid.
latufeit, w. —
—en = (ver)buiging ; krom8ie'gung, w.
ming, ronding.
Ote'ne, w. —, —en = bij. Sie'nenbau, m.
bijeteelt. eie'nettbeute, m. = houten bijekorf.
6iettettbrot, 1. = bijebrood. Ziettenbrut, to. —
broedsel van bijen. etettettlieit, tn. = vlijt (als)
van de bij, onvermoeide vlijt. Sieltettfreffev,
= bijeeter, -wolf. bieltentAft = gelijk, als
(van) de bijen. Zie'nenOattO, 1. = bijehuis, -stal.
m.; •tnooe, w.; •torb, m.
bijellkever; -kap; -korf.
Zie'nenlImann, m.; •meile, to.; 'meifter, m. =
bijellhouder (bijker, ijmker); -eter; -houder.
ete'nettlaug, zie a3en i au g.
efe'nett111(4toarm, m.; sipeifjt, m.; .1t001, m. —
bijellzwerm; -eter; -angel.
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Sie'neullitattb, m.; artod, m.; abater, m. =
bijellstal (-stapel); -korf; -bonder.
eie'nenDoa08, I.; atveilel (-Weiler), m.;
tn. = bijeljwas; -koningin; -wolf (-eter).
m. —
Sie'nettUelle, to.; abudit, w.;
bijelfcel; -teelt; -teler (-houder, ijmker).
van
twee
jaar,
tweebjen.
.)
=
bienual' (spr.:
jarig. Zien'ttiuut (spr.: bjen. .), 1. —s, ..nien =
biennium, tijdperk van 2 jaren.
witte
Sint'fang, m. u. 1. —(e)s, 23., to. —
doovenetel.
Sier, 1. —(e)s, —e bier; 3u Q3.. e geben naar
de herberg gaan; beim Q3 e fiten = bij (onder)
een potje bier zitten. Sier'bant, w. bierbank,
herberg. Sieribantboliliter, m. = politieke
tinnegieter. Zier'baji, m. = grogstem.
brauer, m. = bierbrouwer. Sier'bruber, m. —
bierdrinker, drinkebroer. Sier'eifer, m. =
buitengewone ijver.
Sierilefitil, M. ; 'f a il, 1. = bierliazijn; -vat.
22iier'fiebler, m. = herbergmuzikant. eier'fi14,
m. = (eig.) met bier toebereide visch; (fig.)
vreemd voorwerp in 't bier. Sier'gait, m. =
stamgast (in 't bierhuis). Sierigelb, f. = fooi;
tn. = viltje (onder 't
bierakcijns.
bierglas).
-1.; aballe, e.; abaub, 1.; alyte,
bierfiglas, -hal; -huis; -gist.
m. = afveegdoek.
Zier'iuttgen4, trinlen = een studentegrap,
waarbij twee studenten elk een boordevol glas
bier tegelijk achter elkaar moeten leegdrinken,
en daarbij een moeilijk woord luid uitspreken:
wie 't eerst klaar is, Deft gewonnen.
Sier'lltalt(e)p§ale, w. ; atute, 113.; 'matte, w. =
bierllsoep; -kuip; -soep.
Zierlibrober, m.; grebe, to.; are*, alOant,
m.; ald§ent, m. = bierliweger; (-)rede(voering);
-reis (nl. een bezoek aan versehillende bierhuizen);
-huis (-verkoop); -huishouder (herbergier).
eirrillthrbter, m.; .leibet, m.; aftener, tv. —
bierildrager; -glas (bock); -akcijns.
atvirt,
Sier!Ilubbe, to.; aberlag, m.; atoage,
m.; =Mire, w.; saabter, m. = bierl!soep;
-handel (-bottelarij); -welter; -huishouder;
-most; -tapper.
*Her'aibfel, m. = klublint (aan 't horloge).
bies (aan mil. kleeding).
—n
%fele, tv.
icfm. (1.) = biezen, (als) razend rondrennen.
w. = horzel.
I. Ole% 1. —es, —er = beest. II. Weft, m.
—es, = blest (eerste melk).
I. Steller zie Q3ifter. II. biefter = (nrbb.)
verward, halfwijs; bijster.
Sieft'utikt, w., zie Q3 eft II.
Het, 1. —es,I —e = (fcbta3.) gebied; (gwst.)
wijnperskamer.
bielett, ft. (b.) (bat; Hie; geboten) = (aan)bieden; einem bieVeit, einett guten rag, Igora
gen b. = iem. groeten, goeden dag, morgen
wenschen, zeggen; (einem bie battb) reiken;
einem bie Spite (bie Stirn) b. = iem. 't hoofd b.;
bas Iaffe id) mir (con ibm) nicbt b. = dat dull
ik niet (van hem), dat laat ik mij (van hem)
niet welgevallen. Siete; m. —s, — = bieder.
bifilat' = bifilair, tweedradig.
eiturtation', w. —, —en = bifurkatie, splitsing.
— = bigamie.
eigantie',
bigott' = bigot, schijnvroom; blindgeloovig.
—n = bigotterie.
eigotterie', w
(spr.: biezjoe), I. —s, —s = bijou.
bijouterie.
—tt
eijouterie', w.

Silbungsanitalt,

bikarbonaat, dubbeleitarbonat', 1. —(e)s
koolzure soda.
bitontab' = bikonkaaf, dubbelbol.
bifonbeg' = bikonvex, dubbelbol.
m. —s, —e = lipletter.
—, —en = balans; bie Q3. 3iebett,
aufftellen. = de b. (op)maken. Silatteaubittg,
m. = verkorte balans. eilanebui0, 1. = balansboek. bilanale'rett, fcbtc. (b.) = de balans
opmaken; eittanber b. = tegen elkaar opwegen, gelijkstaan, elkaar opheffen. eilatt3'.
= balansrekening.
rettnung,
bilateral' = bilateraal, tweezijdig.
Sticb, m. —(e)s, —e, eilt§Inatt6, w. = zevenslaper, slaaprat, relmuis.
3i1b, I. —(e)s, —er = [beeld (van steep, metaal
e. d.)]; afbeelding, prent, plaat, portret; gelijkenis, zinnebeeld; figuur, troop; Q3. ober
Q11.3appett = kruis of munt; im Q3 e fyinrid)ten =
e fein
in b. (in effigie)Iterechtstellen; im
(fig.) = op de hoogte, thuis zijn. Zilb'rbett, I.
—5, — auoly 5Bilbercben = prentje enz., vgl.
Q3 i lb. bil'ben, fcbw. (b.) = vormen; uitmaken ;
tot stand brengen; beschaven, ontwikkelen;
beeldhouwen, modelleeren; (einen Streis)
formeeren; ebt gebilbeter 9:11enfcb = een beschaafd mensch; fidj b. = zich vormen, zich
ontwikkelen, ontstaan; es bilbet eitt talent ficb
in ber Stine = een talent ontwikkelt zich in
afzondering; bil'benb = (uit)beeldend; vormend, beschavend. eirberanbeter, m. =
beeldedienaar, beeldaanbidder.
= nis.
to. = prentebijbel. eirberblettbe,
eirberbogen, m. (kinder)prent. eil'berbtte§,
beeldeI. = prenteboek. 6iliberbiener, m.
dienaar. eirberbienit, m. = beeldedienst.
RHI'bergalerie, tv. = schilderijemuzeum.
berhanbel, alaben, m. = plate-, schilderijehandel, -winkel. [bil'bern, (1).) prenten
bekijken]. bil'berrei4 = rijk aan prenten;
(taal) beeldrijk. Oirberlitrift, w. = beeldschrift, hierogliefen.
in. =
beeld(e)stormer. w. = beeldestorm. ti1b'fliic4e, to. = (eig.) vlak, doek (voor
't beeld); (fig.) auf her Q3. erfcbeinen = opdagen,
op 't tooneel (op de vlakte) verschijnen; von
ber l3. ceridminben = (van 't tooneel) verdwijnen. Silb'fortner, m. = (beeld)vormer.
= als een beeld of prent, aanschouwelijk, schilderachtig. Silb'baftigteit, tv. —
aanschouwelijkheid. eitb'Ottuer, m. = beeldhouwer.
eilblinuerVarbeit, tv.; atunit, w. = beeldhouwIlwerk; -kunst.
= beeldschoon, beeldig. 6111)114 =
afbeeldend, figuratief; figuurlijk, overdrachtelijk; ber b.. e Sinn = de figuurlijke beteekenis.
m. —s, — = vormer, schepper;
w.
=
beeldhouwer; kunstenaar.
vorm-, beeldhouwkunst. I. —f es, —fe
= beeltenis, portret; (op munten) beeldenaar;
einen erbred)er im Q3. bittricbten = in beeltenis
(in effigie) terechtstellen. bilblatn = kneed-,
vormbaar, soepel (ook fig.).
w. =
-standbeeld, beeldzuil.
beeldsnijder. bilblebBn = beeldschoon.
beeldzijde (ether EOliin3e), avers.
leite, w.
tailb'iter§er, m. = graveur. m. -figuursteen; (ook een soort) speksteen. Silbltort,
m. = (ebb.) houten crucifix. li1'bung, to. —,
—en = vorming; ontwikkeling, beschaving;
struktuur ; [gestalte]. Sil'buttgOanitalt,*w. —
instituut, school voor opvoeding en onderwijs.
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eit'bungOgatta, m. = ontwikkelingsgang. Sit'.
buttegtufe, to. = trap van beschaving. *it'.
buundtvert, m. = vormende waarde. *MO'.
Weber, nt. damast-, figuurwever.
Silblverf, 1. = beeld(houw-, -snij)werk.
biliar' = do gal betreffend, gal...
biti56' = galachtig.
tweetalig, bilinguisch.
bitin'guig
—s = bill, wetsontwerp.
Sit'larb (spr.: biljart), f. —s, —e (u. --s) =
biljart;
fpielen = b. spelen, biljarten. *it's
tarbbatt, m., •fuget, w. = biljartbal: eitlarb.
1.
zak (aan 't biljart). bit•
beutet, tn.;
biljardeeren.
larbie'ren, fcbm. (b.)
feflner, tn. = biljartjongen.*illarbited, m. =
(biljart)keu.
I. *Mtge, w.
—n = bikbijl. II. *Me, w. —,
—n = bil (eines Scbtffes).
Iiittetboug' (spr.: bi-jee-doe) 1. — = billet
doux. 6111eit (spr.: biljet), I. —(e)s, —e =
biljet, briefje, kaartje. SitlettattOgabe, w. =
kaartjesbureau, loket. eilletreittnebuter, m. =
biljetophaler, kontroleur. eilietteue, m. —s,
kaartjesklerk. bittettie'ren, id)w. (b.) =
e
etiketteeren.
= billijk: redelijk; goedkoop; was bem
einen recbt lit, ift bem anbern b. = wat voor de
een recht is, is 't ook voor den ander. billigen,
fcbw. (b.) = billijken, goedkeuren, -vinden.
= billijker-, redelijkerwijze.
Zit'llgleit, to. — billijkheid enz. vgl. billig;
goedkoopte. 23it'linteit4griinbe, = redenen
van billijkheid. eitligung, w. — = billijking,
goedkeuring. Milligung6botum, 1. (fur) =
votum van vertrouwen (in).
tv. —, —en = biljoen.
Litton' (spr.: m. 1. —s = biljoen (minderwaardig zilver, afgedankte sleckte munt, in
Fr.: pasmunt).
*Ole, W. —, eitlentraut, 1. = bilzekruid.
einebattt, 1. —a = bimb4m, bombam; beiliger
= lieve Hemel!
*interim 1. —s, — = tijdperk van 2 maanden.
eintetalliWtmta, m. = bimetallisme, dubbele
standaard-stelsel.
23inemet, to. —, —11 = klokje. eim'melbabn,
w. = lokaalspoor(tje). bittemeht, fcbw. (b.)
= bellen, bengelen, tingelen, klinken
e = (ook)
Situd,m. —es, —e = Zintsitein;
ransel, slaag. bimiest, fcbm. (b.) = puimen;
afranselen. eintWfteitt, m. = puimsteen.
bittar', bitta'riict = binair, binarisch,
(nit 2 eenheden bestaande).
w. —n = (ver)band, (blind)doek;
das; clinger (fur ben VIrm); eins hinter bie l3.
gief3en = er eentje nemen. 23in'b(e)baltett,
m. = architraaf, bindbalk, bovendrempel.
schakel verbinding.
f.
utittet, 1. = bindmiddel.
bin'ben, ft. (b.) (banb ; btinbe; gebunben) = (ver-,
vast)binden; eta). an, auf, in (lift.) b. (1!);
(ein Zucb, Oarben, einem bie tiMbe)
binden; (ein Warp met hoepels bekuipen; einett
etrauf3) maken; einem etto. auf bas Oewiffett,
auf bie Seek b. = iem. lets op 't hart drukken;
einem eta). auf bie %ale b. = iem. bij den neus
nemen, lets wijs maken, lets op de mouw spelden ; id) binbe ibm nicbt alles auf bie Rafe = ik
hang hem niet alles aan zijn neus: binb enb
(fur) bindend, verplichtend; bie g ebunb ene
91ebe = de gebonden stijl, poezie; gebunbette
Mirme = gebonden, latente warmte; fic0 =
zich (ver)binden, zich hechten. *in'ber, nt. —s,

— = binder; kuiper. ein'berbattett, m.

hoofdbalk. einberei', m. —, —en = binderij
(van boeken, bloemen enz.). ein'heicbtfilfel, tn. =
sleutel van St. Petrus. *in'beinarren, nt.
bindbalk.
m. = koppelteeken.
verbindings-, voegwoord.
Zitt'betvort, 1.
bindtouw, pakgaren; es
Siublaben, nt.
regnet
= 't regent pijpesteeltjes. Sittb'robv,
1., .totting, nt. = bindrotting. Sinblet, 1. —s,
— = bindsel (auf ed)iffett). m. =
kopsche Steen. eitt i buttg, w. —, —en = ('t)
binden, verbinding.
eitegeittant, f. = bingelkruid.
Bingen. Singer Q0d) (id.).
1.
1. —s, — (mien.) = 91aufd).
bin'nen (ntit s atin) = binnen, in (een zekere
tijdruimte); b. acbt tagen = binnen (in) 8 dagen;
b. fur3em = binnen kort.
*ittltettlibeitt, m.; =fart, w.; . netviiffer, $1.;
ifjatett, m. = binnenlidijk; -vaart; -wateren;
-haven.
=
SittltettMattbet, m.; •410, I.; •Mutter,
binnennhandel (binnenlandsche h.); -land;
-Lander (ook: schip voor de binnenvaart).
blultettlattfen, it. (1.) = binnenloopen.
nner, w.; .meer, 1.;
Zin 'nettillotle nt.; ' matter,
f nljrt, w.; :fee, m. = binnenilloods (rivierl.;)
-muur; zee; -vaart; -weer.
Ziuttett'lliotite, w.; .bertety, m.; •3oll, m. —
binnenlizool; -landsch verkeer; -landsehe tol.
1. —5, —5, eittolel, 1. —s, — =
binocle, tooneelkijker.
Zinout', f. —s, —e bonomium; bas 9leto.
tonicbe Z. = 't b. vah Newton. bittelnift§ =
binomiaal.
w. —n bies, rusch; in bie ..n
gebett = verloren, naar de maan gaan. bin'.
Tomtit:I = biesachtig. Sittlenbuicb, abilAet,
m. = bos biezen. eittlenutatte, w. = biezen
mat. eittlenfiinner, = rietzanger. 23in'fen.
teibe, w. = wolgras. 3ittlettftufit, m. = matters
stoel. eittleinuatoloit, w. = waarheid als een
koe.
Ziogranir, nt. —en, —en = biograaf. einem.
—tt = biografie. biogra'Obilt#
w.
biografisch. w. —n = biologie
(levensleer

v.

dieren en planten). SioffoW, 1.

—s, —e = bioskoop (med. instrument).
= bipeden, tweevoeters. biOe'bitib
SiOe'bett,
= tweevoetig.
m.
—(e)s,
—e = biplaan, tweedekker.
eiplate,
**alma', 1. = bikwadraat, dubbel vierkant,
vierde macht.
1. —5 = biribi (een soort loterijspel).
Siete, —, —It = berk. Wren = berken.
Oirlettbaum, m. = berkeboom.
m. =
eirleunbelett, m.; •rei4, 1.; .faft, 1.;
berke!lbezem; -rijs (-tak); -sap; -wijn.
nt.; •buOtt, 1. = korilhaan, -hoen.
Ceuta, 1. = Birma.
Sirtna'ne, nt. —n, —n = Birmaan.
w. —,
Sint'baunt, m. = pereboom.
peervormig.
—n = peer. birlt(ett)fOrtnig
airtentoft, .tuein, M. = perewijn. Ziru'quitte,
kweepeer.
tv.
eivirk to. —, —en = jacht(gebied). bit'Kett,
fcbto. (b.) = dagen.
I. bid, $retp., %ff., (mit eitter anbern 43rtip.) rat.
ob. %ff. = tot (aan); 3wei his brei loge = twee
drie dagen; bis (nad)) qSaris = tot Parijs;
bis an ben bats im Wailer = tot aan den hals
enz.; bis an, bis in ben Zob = tot aan, tot in den
flood; his auf ben Orunb abbrennen = tot den
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grond toe; bis aunt Zaipti)of =tot aan 't station;
biz 3u enbe = ten einde toe; DO/1 Montag Ms
Gonttabenb (lI), bis gegen 9ibenb tot tegen
den avond; bis um vier 1Thr = tot (om) vier
uur; bis nor 3wei 3abrett (II); bis auf eine
Stleittigfeit be3ablett = op een kleinigheid na;
alle biz auf einett = alien op e6n na; bis 3u
Zritnen = tot schreiens toe; Ms =bin? = tot
waar? Ms ble(r)ber = tot hiertoe. II. bid,
Stotti. tot(dat); warten Cie, bis (ba13) id)
fomme tot(dat) ik kom; to es nid)t, Ms id) es
bit fage voordat 1k 't je zeg (zoolang (als) ik 't
je niet zeg).
Winn*, m. —s (muskus), bisam (ook 't bone).
Wiantilat)fet, m.; .bod, nt.; .bittet, w. u. =
bisamllappel; -bok; -distel.
Sitane, = Besancon.
m. —(e)s, . i5fe = bisschop (ook een
drank). bili§Offit§ bisschoppelijk; b..e
Stir* = Episkopaalsche, Anglikaansche kerk;
Uw doorluchtige Hooge Onaben
(E133.
waardigheid, Uw Hoogeerwaarde. eilit)of0antt,
= bisschoppelijke waardigheid, episkopaat.
w. = bisschopshoed,
WirOfOlott, m.,
m., .ftut)1, m. = bisschopsmijter.
zetel, -stoel.
Wien). — = (scherpe) Noordoostewind.
besextiel, schrikkel...
bilegtit'
biteguell' = bisexueel, twee(ge)slachtig.
bi6beri = tot hier (the); tot nu toe; wie b. =
zooals tot nu toe, zooals vroeger. bi6Oe'rig: bas
't weer (dat we) tot nu toe
b..e %Better
(gehad hebben); bie b .. en 91ad)rid)ten = de tot
nu toe ontvangen berichten; bas b..e (beret —
de tot nu toe geldende (de vorige, de oude) wet;
bet b..e Ziirgermeifter = de aftredende burgemeester.
= Biscaye.
616falitie6er Meerbufen golf van Biscaye.
eiffttir (spr.: . . kwiet), tn. —(e)e, —e = biscuit..
bialang' = tot nu toe.
smut.
616'mut, zie
m. —5, —s = bizon.
bee
m. Q3iffes, Q3iffe = beet. bifi't§ett,
b. = beetje, een, 't b.; mein b. Oelb; een b.
grO3er; ein Hein b. 23iffen, m. —s, = beet,
bete, hap, brok, stuk. birtentveite =bij stukken,
bij happen. bitlig =bijtachtig, bijterig ; bijtend,
bits, snibbig. Silligfeit, tn. — bijtachtigheld ; snibbigheid.
bister, roetbruin.
eilter, tn. u. 1. —s,
. ),
u. 1. —s, —e =
eittoteri (spr.:
bistoeri (chir. knipmes).
Sidlum, 1. —(e)s, Ulmer bisdom.
bi6tneflen, = soms, somtijds, bijwijlen
bittitta'bild) = tweelettergrepig.
eifftuttnbe, w. = beet, beetwonde.
m. = verzoekschrift, rekest.
I. Sitte, —tt = bede, vraag, verzoek; auf
feine Z. = op zijn verz. II. bit'te = ale 't u
belieft, asjeblieft; b. fagen Cie mir = zeg mij
asjeblieft of toe, zeg mij ; „bebietten Cie fid)„ —
„bittel„ — „bedien u" — „dank u" of „na u";
b. felyr = niet to danken.
bidden,
bitten, ft. (1).) (bat; bate; gebeten)
verzoeken, vragen, smeeken; (einett um etw.)
verzoeken; einett b. atm. au tun iem. verzoeken enz.; id) bitte Cie barum = ik verzoek,
smeek u er om; biirfte id) Cie um bas Gala b.?
mag ik u om 't zout verz., wilt u me 't zout
asjeblieft eons aangeven? barf id) um 3l)ren
stamen b.? = mag ik uw naam weten? wenn
id) b. barf = als ik u verzoeken mag of asjeblieft;
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.

blannin,

id) laffe b. = (bij aandiening) laat Meneer e. d.
binnen; [bafilr ift gebeten = ..gezorgd].
T. eirter, m. —s, — = bidder, verzoeker. II.
birter = bitter; (von ber Sliilte) bitter, snijdend;
b er ernit = droevige, bittere ernst ; einen
..n Widen = een bittertje drinkers, nemen.
bit'terbale = bitterslecht, -kwaad, -nijdig.
8itterbiftet, gezegende distel. eittev.
erbe, w. = bitteraarde, magnezia. Zittertalf,
m. = bitterkalk. birtertatt = bitterkoud.
Zitterteit, w. —, —en = bitterheid.
eitteriltlee, m.; .trette, to. = bitterliklaver
(waterdrieblad); -kers.
bittertitt = bitterachtig ; bitter(lijk). 23itter.
ling, tn. —s, —e = bittere bron; (visch) bittervoorn; (plant) bitterling. airtentiO, w. —
—fe = bitterheid. bitterzoet (ook
een plant). eitlertualter, 1. = bitterwater. WV.
tertintr4, w. = gentiaan.
Zitteffett, = trouwmaal (op den avond, voor
bedevaart.
de bruiloft). eittlabrt, w.
processie, omgang. eitt'getutb,
gang, tn.
•feftreibett, w. = verzoekschrift,
rekest, petitie. Sitt'fteller, m. = rekwestrant,
petitionaris. bitetuette = bijwijze van een
verzoek.
= bitumen, aardpek, teer,
eittemen, 1.
asfalt. bituntittOW = bituminous.
Shoat f. —s, —e —s = bivak. bituatie'ren,
fd)w. (1).) = bivakkeeren.
Wpm' = bizar, zonderling. gii&avverie'. w.
—n = bizarrerie.
nt. —e = biceps.
[btatt = vlak]. etal4e, zie lafj a en Otatf e lb.
vlakte, vlak land.
6tadrfetb, 1.; glanb, f.
btatOltilt' = (schp.) bladstil, bladstil.
etadifilc§, m. = inktvisch.
= gekef, (ge)blaf. btarfen, fd)w. (1).) =
Staff,
—=
blaffen, keffen. Watley, Wittier, m.
blaffer, keffer.
—en = (nbrb.) kindje,
Slag, Maine, w.
wichtje; lastpak, blaag.
eta'fie, w. —, —It = (gwst.) (wagen)huif, -dek.
opblazen, doen zwellen;
WtOett, fd)w. (f).)
opzetten; fir0
= zwellen, zich dik maken.
= opzettend, -blazend, winderig.
m. = stemtoon bij zachte madeklinkers, blahlaut. elittrItutt, = winderigheld. eta'buttn, w. —, —en = opzetting, wind.
6tit'Oung6ntittet, f. = windverdrijvend middel.
Olaf, m. —(e)s = (k)walm. btalen, fditn. =
walmen, rooken. [Calm m. —5, — = muur-,
handblaker].
Mama* (spr.: . .maazje), w. —tt mal
figuur, schande, oneer. btantie'ren, fd)w. (1.) =
belachelijk maken, een mal figuur laten slaan;
zich blameeren, zich bespottelijk
fic§
maken, een mal figuur slaan.
elanentangevi (spr.: blamdziee), f. —s = blancmanger.
blan'co zie blanfo.
Want = blank, blinkend, schitterend, glanzend;
bloot, naakt, kaal; glad, effen; bret b.. e
Zaler = 3 echte (klinkende) daalders; in
b . em bembe = in 't bloote hemd; b. stebett
= den degen, van leer trekken; mit einent b.
fteben = op gespannen voet met iem. staan;
gan3 b. fein = platzak zijn; [lett tab' id)s b.
= nu is 't me duidelijk]. *Hanle, w. —n
= blankheid, schittering, glans; wijde, open
vlakte. birtlefett, fdro. = blank maken,
poetsen elattfetti , —(e)e, —e = blanket,
oningevuld formulier. btattfOin' = ronduit,
8
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rondweg. blan'to = blanko; in b. = in blanko.
3tan'foilatie0t, 1.; .inboffament, 1.; wreebit, m.;
.berfauf, m.; m. = blankollakcept;
-endossement ; -krediet ; -verkoop; -wissel.
—(e)s, —e = (korset)balein.
elattficbeit,
Slablten, 1. —s, — = blaasje, bobbel(tje).
6146Aentraut, 1. = blaaskruid, waterblaas.
w. —11 = blaas, buil, blaar, lucht-,
(gas)bel, bobbel; (giet)gal; destilleerketel;
(stud.) kleurlooze vereeniging, troep; bie gan3e
13. = de heele troep, zooi. Slalebato, m. =
blaasbalg. elalebalgrofg, f., •-rOOre, w. =
blaasbalgpijp. Stalebalgteeter, tn. = orgeltrapper. ffitailegerdt, 1. = blaastoestel. ela'•
Teinfteument, = blaasinstrument. Slajelocb,
= blaas-, mondgat, mondstuk (an Cafein.
ftrumenten); spuitgat (bes Walfifcbes).
blaastoestel.
marline, w.
blalen, ft. (1.) (bu bliftieft it. blurt, er bItift; blies;
Mere; blare! geblafen) = blazen; bas(auf bem)
torn, bie (ant ber) Zrompete, bie (auf ber)
bl. = (op) den boom, (op) de trompet, (op) de
nun bl. • sum 9frgriff, Sum 91iicf3ug, Sum 9.1b3ug,
3um 91bmarici),
'
3um 9.1uffiten bl = (tot) den
aanval, (tot) den aftocht, opstijgen bl.; einen
Stein bl. = een (dam)schijf bl.; icb bIafe ibm
etw. = ik bedank hem, ik doe 't niet; mit einem
in ein torn, in em Zot bl. = 't met iem. eens
zijn, een lijn trekken; nicbt 3um = niet om
uit to houden. btalenartig = blaas-, blaarachtig.
1. =
StalenlIbnut, m.; .entiiinbung, w.;
blaasPreuk; -ontsteking; -steen (graveel).
eitalenbut, m. = deksel van den destilleerketel.
talalentrautOf, m. = blaaskramp. *Haien.
traut, 1. = blaaskruid. Stalentglafter, 1. —
blaartrekkende pleister.
m.; =tonne, w.; .itein, m.;
m. = blaaslisnede, -peiler (katheter); -steen;
-snede.
blaleniiebenb = blaartrekkend. Staler, m.
—s, — = blazer (in allerlei bet.).
m. = fanfarekorps.
Stalelleobr, 1.; .Wert, 1. = blaasllpijp (ook:
erwte-, proppeschieter); -werk (van een orgel).
WOW = blaar-, blaasachtig, vol blazen, blaren.
= geblazeerd. Staliertbeit, w. —,
—en = geblazeerdheid, onverschilligheid.
= vol blaren, blazen, bobbels.
61aWinitrument, 1. = blaasinstrument.
etaliub, m. = Blasius; ,err = (ook) (Meneer)
de Wind.
blaftntie'ren, fcbw. (b.) = blazonneeren (een
wapen naar de regelen van de kunst sehilderen
of verklaren).
—n = blasfemie, gods8rabp0entie', w.
lastering. biabObentie'ren, fcbw. (b.) = godslasterlijk spreken, blasfemeeren, vloeken.
bYa (bliiffer ob. blamer, ber bletriefte ob. blaffefte)
= bleek, vaal; blame erinnerung = zwakke
herinnering. btafrbfau = bleak-, vaalblauw.
Slane w. —n = bleekheid; bles. Marten,
fcfp. (1j.), zie erblaf fen. blaiffarbig = bleek(kleurig).
blafl'llgelb, =grim tt. et. = bleeklIgeel, -groan e. d.
= bleekelfiit'buOn, 1. = (meer)koet.
m. —s, —e
achtig, een beetje bleak.
= (meer)koet; bleeke.
[ tatt, m. —es, Matte = (obb.) wind, adem].
Watt, f. —(e)s, lIbtter = blad (einer $flan3e,
$apter, eines Zifcbes, 9lubers, einer Cage,
9lotett.); (kaarte)blad; courant, krant; baan,
oar
breedte (eines Ztoffes); er nimmt lain
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ben Enunb = hij zegt waar 't op staat, windt er
geen doekjes om; bas ftebt auf einem anbertt
Of. = dat is wat antlers; bas 01. fcbier3t ibm =
er gaat hem een licht op, hij staat verbluft;
bas $1. bat fid) gewenbet = 't blaadje is gekeerd.
blattliOttlicft = bladachtig, op een blad gelijkend. Slattaulati, m. = bijblad.
1. = blad-, deklood. 231titt'Oett, 1. —s, — =
blaadje. btatten, fcbtr. (b.) = blatten (de reebokken door een bepaald geluid tokken), ook =
abblatten. Matter, w. —n = blaar,
puist, pukkel; bie Q3lattern = de pokken.
*tete-viten, 1. —s, — = pukkel, puistje,
schilfer. eilatterfall, m. = alvallen van de
bladeren, afgevallen bladeren. tillitterftecftte,
W. = schilferachtige huiduitslag.
titatlergrube, w. = pokput, -daal.
Stiitlergebadene(b), 1. = feuillete(gebak).
= bladgoud. btaft(e)rig =
Zleittergetb,
puisterig, pukkelig, schilferig. bliit't(e)tig
dicht gebladerd, bladerig; feuillet6 (Slud)en);
bladerig, schilferig (eteine, Wrilcbte, Stoblen).
bliititetto0 = bladerloos. elatteentagen, m. =
boekpens, bladmaag. bliit itern, fdm. (1.) =
bladeren; 1144 = schilferen, (af)bladeren.
ffilarternaebe, w. = pokkuiltje, -put, -daal. Nat'.
ternarbig = pokdalig. Slatterne0ibeinie',
tr. = pokkeepidemie. elatterngift, 1. = pokgif.
bliieterveici) = bladerrijk. 61iitterteig, f.=feuillete-deeg).
= in, bij bladen.
Zifittetipert, 1. = bladwerk, gebladerte (ook
eig.). blattlaratio = bladvormig.
Statt'llgetulicbb, 1.; ',gab, 1.; .gran, f.; .bliutOen,
1. = bladriplant; -goud; -groan; -vliesje.
elatt'Oonig, m. = honigdauw. elattlater, m. =
goudhaantje. 23tattlaub, w. bladluis.[Zlette=
ter, m. —s, — = kranteschrijver]. btattloO =
—n = huislook.
bladerloos. 2llattlofe, m.
zie bIatterig, bIatterig.
blatt'rig,
Stattivibbe, = nerf. 61att'reller, m. = bladroller (schadelijke tor). Mattft4eibe, tr. =
bladscheede. StatticOntetterling, m. = bladbladzijde, -kant,
vlinder. Slattleite, tr.
-vlak. alattfilber, = bladzilver. btattitiini
big = bladstandig. Matt'lpinbel, w. = bladspil. etatt'fpreite, w. = bladschijf. Cate=
m. =
fteltung, w. = bladstand.
bladsteel.
= gesteeld. blatt'.
_
Weife = bij bladen.
m.; .Wenbee, m.; 'Wert, I.;
Prnelpe, w. = bladllwijzer (lee,steeken); -keerder
(koordje of lintje in een boek); -werk (ornament
en: gebladerte); -wasp.
231attWidier, zie .roller. Slatt'Aeitftett, 1., zie
.w elf er. elatt'aeiger, m. = bladwijzer, inhoudsopgaaf, index. elatt'iinn, 1. = bladtin.
Math m. —es, Oflite = platkoek.
I. Wan = blauw; (Stahl) madrn, bl. an=
tauten fallen (U); einem bie 9tugen hi. fcblagett =
iem. een bl. oog slaan; einem einen . en Zunit
(Zampf, Rebel) rormacben = iem. een rad voor
de oogen thaaien; blau(en Montag) macbett =
Maandag houden; bie 913odr b. macben = nets
uitvoeren; wie wirb ibm bie b.. a
fcbmeden! = wat zal 't hem afvallen (na zoo'n
goeien tijd)1 eine b.. e Zobne, q3ille = een
blauwe boon (een kogel); . er l3eter = vertrekvlag; fo b.! = och kom! ik geloof er fiats
van; ein Mauer (ber Olaue) = (ook) diender; ins
in 't honderd, in 't wild (fcbwat.
e t)inein
e binein feben = wezen3en, reben); ins
loos starers; vgl. 9luge,Bogen,
Qappen I. u. a.
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II. *tau, 1. — = blauw; in O. gefleibet = in
't blauw gekleed.
btaultigig = blauwoogig. elatebart, m. =
Blauwbaard.
elatellbeeve, w.; sbui§, 1. = blauwilbles; -bock.
Stau'bvittlit§iivie, e. = bont schort.
te. — = blauw, blauwe kleur.
m. —s,
= blauwsel(stijfsel). bliiu'etn, 1d)te.
(b.) = (de wasch) doorhalen. fitment, idm.(1).) =
blauwen, blauw worden. ic§w. (b.) =
blauwen, blauw makers; vgl. bleu en. Blau's
elite, to. = Wilde eend. blauTdvbett, fc§w. (b.)
blauw verven. Wateliivbev, m. = blauwverver;
leugenaar. elaulett§en, zie gelcben. etau's
fut§O, m. = blauwe vos; (ook) bankbiljet,
blauwtje, vgl. 2app en I. blau'gelb = blauwgeel. blau'gvau = blauwgrijs.
Mau' 1.; sittete, w.; ste§k§ett, 1.; gliibe,
w. blauwilhout (camptchehout); -buis (matroos) ; -keeltje (-borstje); -kuip.
Malefic§ = blauwachtig. *Waiting; *tattling,
tn. —5, —e = blauwtje (een vlinder); ook =
Mauer Lapp en.' blateutiitig = met blauwe
plekken. *Interne*, w. = blauwe mees,
pimpelmees. Wauuton'tag macben Maandag
houden. Conlin**, m. = blauwdruk. Stau's
)sure, = blauwzuur, pruisisch zuur. Watt's
lt§ae, w. =grijs gevlekt paard. etatelt§immet,
m. = appelgrauwe schimmel. blateft§Wavb =
blauwzwart'.
Stateilltein, m.; sitift, m.; .ftvuttof, m.; •1ttcbt,
w. = blauwlisteen (lapis lazuli); b. potlood;
-kous ; -zucht (-ziekte).
etau'ivallev, 1. = hemel-, kalkwater. blateweit':
b.. e glagge = blauw-witte vlag.
MOO, I. —(e)s, —e = blik, plaatijzer, metalen
plaat; geld, centen, duiten; onzin. eletfravbeit,
= blikwerk. *InWbilt§fe, w. = blikken bus.
ble't§en, 1d)re. (b.) = (op)dokken, over de brug
komen. ble't§ent = blikken, van blik. SUM'.
gelt§ivv, 1. = blikwerk, -gerei. elec§'§amatev,
m. = plethamer; blik-, plaatijzersmederij.
etedr§anbitbuf), m. = strijdhandschoen.
Stet§'§annonie, = fanfarekorps. Stet§'s
§aube, w. = helm. tild§'§iitte, w. = bliksmederij. OteWinfinuttent, 1.= koperen (blaas)instrument. Wet§labbe, w. = metalen kap;
helm. *tetWittc§ett, m. = plaatkoek.
w. = mal, model. ZlecOnall, 1. = mat,
plaatmeter. Otet§lniittie, w. = blik-, holmunt.
= kopermuziek. eteWiter
Sterfratulit,
(ibb.) m. —s,
Stetfrit§ttigev, etet§'s
blikslager. etedrft§eve, w. ----=
m.
blikschaar. eletble§ontireitt, m. plaatijzeren
schoorsteen. *teMnave, w. blikwaren.
Warpage, w. = haaktang. Otet§littn, 1. =
bladtin.
blec'fen, id)w. (b.) (bie 31ibne) laten zien.
I. *lei, 1. —(e)s = (peil-, pot)lood. II. *lei, m.
—(e)s, —e = blei, Mick.
Stei'abgang, sabirvit§, sabpg, m. = schuim
van gesmolten lood, loodslakken. elei'arbeiter,
m. = loodwerker. blei'avtig = loodachtig.
1. = loodbad. Stei'batlam, m. =
loodbalsem.
(1.) (blieb; bliebe; geblieben)
I. blei'bea,
vertoeven, verblijven; duren; uit-,
wegblijven; overblijven ;sneuvelen ; fiten, fteben,
fteden, Heger', bEmgen b. = blijven zitten enz.;
(maar ook wet: befteben, batten, batten, Hebert,
fteden, wobnen bl.); we rinb wir1teben geblieben?
= waar zijn we gebleven (beim 2e1ett u. it)?
2ebett b. = in 't leven bl.; er blieb auf bem
—am
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$tate = hij bleef op de plaats (dood); bei etw.
b. = bij lets blijven, volharden; bei ber Cade
b. = bij de zaak blijven, voet bij stuk houden;
es bleibt babei!= afgesprokenl daar blijft 't bijl
etw. b. fallen = lets laten, lets niet doen; bas
bleibt tic§ gleid) = dat blijft 't zelfde, is net zoo
lang als 't breed is; er farm lo b.! = hij is me
er een (een uil, suffer e. d.)! bieibe mir bamit
bom nom 2eibe! = blijf me daarmee
van 't lijf! 4 Don 10 bleibt (bleiben) 6 = 4 van
de 10 blijft 6. II. elei'ben, 1. —s = blijven,
verblijf; bier tit meines l ..s nid)t = hier kan
ik niet blijven.
elei'bebat§ung, w. = looden dakbedekking.
eteUblatt, 1. = lood in platen. etei'btet§, 1. =
blad-, tabak-, theelood. Zlei'blid, m. = loodglans.
bleit§ = bleek, vaal. WeiWattitattob. = bleekerij. *leitt'avt, m. —s = lichtroode wijn,
bleekerd. *UV*, w. = bleekheid,
vaaiheid; bleek(veld); ('t) bleeken; er tit bem
ZeufeI aus ber gelaufeTt = hij heeft een zwart
gezicht. (d)w. (b.) = bleeken; (1. u. b.)
= (ver)bleeken. Wei't§ev, m. —s, — = bleeker;
ook = 31eicbart. *teidovei', w. —, —en =
bleekerij. eteiAert, zie Q3leict) art. Steit§latt,
m.,
m. = chloorkalk, bleekpoeder.
sittitte, m. = bleek(veld), bleekerij. Sleit§'s
=
butbev, 1. = bleekpoeder. eleidriut§t,
bleekzuc ht. bteit§liii§tig bleekzuchtig.
bleic§Vattgig = bleekwangig. eleiMottliev,
1. = bleekwater.
looden dak. Stereinbaung,
etei'bat§, 1.
to. looden dakbedekking. Wren, fc§w.
(b.) = looden (i. a. b.); [drukken, bezwaren].
MeV= = looden, van lood.
—n zie Q3tei II.
w.
1.; sfavbe, to. = loodilerts; -kleur.
eleFfallung, w. = vensterlood. eteilebev, w.
potlood. Steilotie, to. = blad-, theelood.
m. =
= looden vorm.
Stei'forat,
geest van lood. etergetoit§t, f. = looden gewicht; lood(je); gewicht (an ether libr).
Weillgetvimtung, w.; .gieter, m.; •glasta, m.;
saltitte, to.; .glimmer, m.; =grebe, w. =
loodliwinning; -gieter; -glans; -glit; -glimmer;
-mijn.
blei'llgrau; sijaltig = loodligrijs (grauw);
dend.
blikslagershamer.
etei'§aututev, m.
—n, zie Q3lei II.
Mei*,
eteiVitte, w. = loodgieterij, -hut. bleilt§t =
loodachtig.
= loodhoudend.
etei'lltattuttev, w.; •tolif, w.; strattlf)eit, w. —
loodlIkamer; -koliek; -ziekte.
Weiland, w. looden kogel. Oteilot (small),
T. = peil-, diep-, schietlood. Otei'mulbe, w. =
bloklood.
1.; 1.; splatte. w. =
loodlipapier (theelood); -pleister; -plaat (looden
plaat).
blei'vet§t = loodrecht, in 't lood. Stei'vo§v, 1. =
potloodhouder; looden pijp. Cei'völge, w. =
looden pijp.
= loodlizalf ;
w.; slab 1.; sftfylade,
-zout; -slak (-schuim).
w. = loodlijn, lood-, peilkoord.
bleilt§tuee loodzwaar. eteilidievung, w. =
loodzekering.
I. = lood (vizitatiem. = potlood.
zegel).
m. potloodpunter etei'itiltaeitbnung, w. =
potloodteekening. etei'bergiftung, w. = loodvergiftiging. elerbevliOlu§, m. = plombe,
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plombeering; unter O. = geplombeerd. elei'•
Wage, w. = waterpas, paslood. elertueit, I. =
loodwit. elellouri, w. = loodkruid. Mei'.
3eir§en, 1. = lood (zegel); (ook jag.) hertspoor.
eleiluder, m. = loodsuiker.
elenb iboben, m. = blinde vloer. elen'be, w. —,
—n = verblinding; (in kijker) diafragma; (aan
vestingw.) blindeering; (voor paard) ooglap,
-leer; (bk.) nis, loos raam, looze deur;
(del/8t.) blende. blettibett, itbto. (b.) = blind
maken; verblinden; betooveren; de ooglappen
aandoen; (einen etatt) sluiten; (einett 2auf
graben, 2icbt) blindeeren ; (eine .2aterne) rot,
gruff b. = rood, groen licht laten toonen;
rot., griingeblenbete .2aterne = rood, groen
licht toonende 1. ; b 1 enb enb = verblindend.
Slenblenfter, 1. = blindraam. elenb'•
aid f. = zonneglas (aan verrekijker). elettb'•
rued, w. = damp-, rookkogel. tilenbi.
Interne, w. = dievelantaarn. elenb ileber, 1. ---ooglap, -leder. elettbling, m. —s, —e =
bastaard, schijnheilige. feMenb'stifte, tp. =
blinde nis. 61enb'rattnen, m. = chassis (ber
9'taler). elettb'fteitt, m. = afzetsteen. Olen'.
bung, w. —, —en = ('t) blind maken; (oog)verblinding; blindeering. elenb'Wert, 1. = begoocheling, (oog)verblinding, misleiding. Went)/
giefiet, m. = afzetsteen.
/Eifel*, w. —, —n = bles (wine vlek voor aan den
kop van paard enz., ook 't dier).
bleffle'ren, ftw. (b.) = blesseeren. eleffue, w.
—, —en = blessuur.
elen'et, M. —s, — = stamper, klopper. bleu'eln,
fcbw. (b.) = stampen, kloppen. eleu'elftange,
w. = drijf-, krukstang. bleu'en, fcbw. (1).) =
afranselen, kloppen.
Slid, m. —(e)s, —e = blik, oogopslag; [(licht)glans, flikkering]; auf ben erften O. = op 't
eerste gezicht; alle l .. e auf rid) *ben =
aller blikken (oogen) tot zich trekken.
Miele, w. —, —it = witvisch, blei, bliek.
Wan*, fcbw. (b.) = blikken, kijken, zien;
[schitteren, blinken]; bie 2itter bl. = 't licht
versterken (beim Oaten); bas Int tier b. = dat
geeft heel wat te denken. ititidleuery 1. =
blik-, seinvuur. ellit'll4t, 1. = bliksemlicht
(In .2eutttiirmen). Slid/1'0m I. = fijn zilver.
Minh = blind (eig. en fig.); auf einem 9tuge b. =
aan den oog blind; b.. er (cif er fcbabet nur = al
te veel ijver schaadt; b. tar, gegen etw. = b. voor
lets; bei (uttter) ben Z3 .. en ift ber Eindugige
StiSnig = in 't land der b .. en is Eenoog koning;
mit bem IS .. en 1ptelen (im tgbiftipiel) (ii);
b .. es Weniter, b.. e anctuer (//); ber b. .e
$auf = de schijnkoop; b.. er Vdrtn = loos
alarm; eitt b.. er 43afragier (//); b .. er ecbuf3 =
schot met los kruit, (ook) schot in de lucht;
b. fcbief3en = met los kruit schieten; (ber
epiegel ift) mat, dof. elinbibarnt, m. = blinde
darm. elinb ibruil, m. = blinddruk. elin'beritt)
fpielen = blindemannetje spelen (ook fig.). elin'•
benanftalt, w. = blindeinrichting, -gesticht.
elitebenbrud, m. = reliefdruk (voor blinken).
e1inblife0, m. = naaldvisch. elinb'ganger,
m. = niet-gesprongen projektiel. blinbigliiubig
= goedgeloovig, blindelings geloovend. ellub'.
belt, w. — = blindheid (ook fig.). elinbling,
m. —s, —e = [blind* bloedzweer. blittb'•
IWO = blindelings. elinbidgange, w. =
blindslang. elinblitleitte, w. = hazelworm;
gluiper. elinb'f4ut, m. = schot met los kruit,
schot in de lucht.
Me unb Want = Ftinkend, schitterend. blin'.
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fen, icbw. (b.) = blinken, schitteren; glanzen;
ook = b 1 in 3 e In. blin'fern, 1d)w. (b.) = blinken.
elittrfeuer, aliffjt, I. = schitterlicht (van vuurtoren).
blinleln, [blittlen], fcbw. (b.) = pinken, knip-,
pinkoogen.
Stifi, m. —es, —e = bliksem(straal), flikkering;
wie ber N. = (zoo snel) als de bliksem, als 't(de)
weerlicht. Slitrableiter, m. = bliksemafleider.
bliteblant' = schitterend blank; brandhelder.
blitrillaui = bont, en blau. blitybuntue =
oliedom. blitgen, fdp. (b.) = (eig. en . fig.)
bliksemen, weerlichten ; flikkeren. elitfieb•
iclptelle, w. = bliksemsnelheid. elfVfeuer,
1. = bliksem-, blink-, schitterlicht (van vuurtoren). elityfunte, m. = elektrische vonk.
elitrgefaly, w. = bliksemgevaar. SliCiunge,
m. = drommelsche, bij-de-handte jongen.
eliCterl, m. = drommelsche kerel, wakkere
klant. SliCticbt, f . = bliksemlicht. SliCtutib•
tett, suttibet, I. = drommelsche, jolige meid.
blitylauber = brandhelder. eltlyftigag, m. =
bliksemslag. blitylihnell' = bliksemsnel. WHY.
ftoff, m. = elektrische stof. 3liCftrai)1, m. =
bliksemstraal. blit'We'nig = erg, bedroefd
weinig. elitriug, m. = bliksemtrein.
OIL = Q3 alien: baal.
OW, m. —(e)s, Q3Iiicfe = blok (i. a. b.); in O.
(verfauf en) = en bloc; in ben Q31. legen, fcbIlei3en
= in 't blok, in de ijzers sluiten. eloda'be, ID.
—n = blokkade, blokkeering; (bie a31.) breten
= (ver)breken, forceeren. Olorrbiei, 1. =
bloklood (in blokken). elod'elb, 1. = blokijs.
bloelen, ftw. (b.) = blokken, blokkeeren
(spw.). bthe'ren, idm. (b.) = in 't blok, in
de ijzers sluiten. eloirflate, w. = blokfluit.
61Wit'llbatta, 1.; .ljoli, 1. = bloklihuis; -hout.
bloille'ren, icbto. (b.) = blokkeeren. ffilodie'•
rung, w. —, —en = blokkeering, blokkade.
Olod'utat§er, m. = blokmaker. elotrrolle,
to. = blok, (katrol, schijf).
SIon'berg, m. = Blocksberg.
tHoellignallnitent, 1. = bloksysteem. Slott,.
ftlid, 1. = blok (Inetaal); neut (bk.). tilod'•
taube, w. = houtduif. eltoe'ruttg, w. —, —en =
blokking, blokkeering (spw.). elodloagen,
m. = blokwagen, sleep (in etigemiiblen).
elodlinn, I. = bloktin (in blokken). eloit's
&uder, m. = suikerblokjes, -tabletten.
elab iauge, 1. = bijziende. blO'be = bleu, verlegen, bedeesd; zwak (von ben 9lugen, frilber
and in allgemeinerer Zerwenbung), bijziend;
dom, suf, lijzig; ein b.. er unb wirb felten
fett = wie verlegen is, brengt 't niet ver in de
wereld. elüi bigteit, w. — = zwakheid (ber
9tugen); verlegenheid; sufheid. elabling, m.
—5, —e = bloodaard, verlegen, bedeesd persoon. blabliOtig = kortziend. elablit§tigleit,
W. — = kortziendheid. 61Oblintt, m. = domheld, onnoozelheid, suf(ferig)heid; bbberer a31.
= driedubbele stommiteit. blabitunig = suf,
stomp, idioot.
blalen, fcbw. (1).) = (non 9littbern) loeien, bulken, (von etafett) blaten.
blonb = blond; licht (geldeurd). SlonbAen,
1. —s, — = blondje. elon'be, w. —, —en
= blonde, zijden kant; blondine; eine th.ble
$. = een glas wit bier. blonb'taarig =
blond(harig). Zlonbi'ne, w. --, —n --- blondine. elonbloOf, m. = blondbol, -kopje,
blonde. blonblodig = blondgelokt, -lokkig.
blot = bloot: naakt, ongedekt; enkel, 'outer,
alleen, maar; es ig ein b .. er elvgtootn =
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..niets dan (enkel) argwaan, achterdocht; mit
(ben) b . en gingen = met 't bloote oog; auf
ber b.. en evbe = op den naakten grond; mit
b .. en 51thett = bloots-, barrevoets; ber b..e
gebante = alleen de gedachte; im b ..en
*entb = in 't hemd; mit b . em, im b .. en
*Of = blootshoofds; auf b.. em Wert* reiten=
zonder zadel rijden; [alley Gorgett bl. = van
alle zorgen vrij ; von oiler bilfe bl. = van alle
hulp beroofd;. 6108e, w. -n = blootheid,
naaktheid; open plek (in 't bosch); (beim
1ed)ten) blootgegeven plaats; fid) eine 01.
gebett = zich bloot geven, vat op zich geven.
bioffiegen, fcbw. blootleggen. bloW.
ftellen, fcbto. (b.) = blootstellen; in verlegenheid brengen; fie§ bi. = zich blootgeven.
= bloeden (ook fig.); feitt
icbw.
Wei3en blunt = 't gaat hem goed; ibm blunt
etm. = hem staat iets to waehten. bift'Oenb
bloeiend; blozend; in den bloei van 't levee;
schitterend.
•Weiff = schitterend
rood, sch. wit.
eilintAen, 1. -s, - = bloempje.
elfuniebenlitaffee, m., •tee, m. = dunne koffie;
slappe thee.
ettente, -n = bloem (ook fig.), blom;
puik(je); pluim (bes baien); geur, bouquet (bes
seines); eerste teug (bier); id) fomme bir bie
18.1= op je gezondheidl unter ber 01. (fagen)
in bedekte termen; burd) bie 931. fprecben,
reben = in bedekte termen, in beeldspraak,
in bloemrijke taal spreken. fdp.
(b.) = [zijn taal met bloempjes en krulletjes
doorweven, in bloemrijke taal spreken]; (honig
uit de) bloemen zoeken. [blii'uten, 1d)w. (b.) =
met bloemen versieren, bloemen]; g e b 1 u m t-gebloemd. bitentenartig = bloemachtig. 231u'i
Inman, w. = bloemrijke dreef eltentenban,
m. = bloemeteelt. ASitentenbeet, 1. = bloembed, -perk. eitentenbinbe, w. = festoen, krans.
eitentenbittle, w. = zwanebloem.
ffiltentenlIblatt, 1.; 1.; .evbe, w, = bloemllblad; -tafeltje (bloemeplank) ; -aarde (tuinaarde).
Sittlnenflor, m. = bloemetooi, -rijkdom.
festoen, guirlande.
utengeOnge, 1.
taltentenlIgetutM, 1.; -geftell, 1. = bloemHplant
(-gewas); -stander (-standaard).
guirlande. etu'utenr
eitentengettlinbe, 1.
cornet, m. = bloemstijl. Multtenlyinbler,
=
m. = bloemeverkooper.
bloemhulsel.
m.; •Itwf$, w.; .fobi, m.;
rods, m. = bloemlIkelk; -knop; -kool; -emand.
m.; strone, tr.; -tele, to. =
bloemlikrans, -kroon (kroon van bloemen);
-lezing (bloemeoogst).
Otulnenlintaier, m.; .tnarft, m. = bloemellschilder; -markt.
ettetnettittebt, 1. = stuifmeel.
I. elu'ntenveitO, 1. = bloemerijk, rijk van Flora.
II. blulnenreitt = rijk aan bloemen; bloemrijk,
beeldrijk (nom Stip.
11tentenlIvo0, 1.; %umbel", 1.; .14aft, m.;
ffteibe, w.; . fttivtn, m. = bloenallriet; -bed
(nt. rond); -Stengel; -scheede; -scherm.
eittintenfebnitv, w. = festoen. einitnenfefte,
= haarzijde (drier taut). 231tentenftab, m.
bloemestok. 181tentenitanb, m. = bloeiwijze.
Sitentenitaub, m. = stuifmeel. ettentenitetteel,
m. = bloemstengel. etterttenfttet, m. = bloemsteel. glltentenitoet, m. = bloem( plant) ;
(bloem)stok. Zitt intettftraut, m. = ruiker,
boeket. Sitensettftiid, 1. = bloemstuk; -bed,
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-perk. glitententee, m. = prima thee, keizerthee.
SitentenlItifct, ; -toff, m. = bloemlltafel; -pot.
bitementvagettb = bloemdragend. *Mentes*.
aievat, m. = bloemversiering, lofwerk.
men uit, w. = bloemeteelt. ettentenstofebet,
w. = bloembol.
bliinterant': mir wirb bl. nor ben /fugen, 5umute
= ik word draaierig, naar.
6110*(04 bitentig, blumiq = met, vol bloemen,
gebloemd. eluntift, m. -en, -en = bloemist.
61untritif, w. - = bloemkunde.
= bloempje, bloemelijn.
1. -s,
-n = bloeze (blouse); (werk*Mule, w.
mans)kiel, -jas.
-It = signaalvuur, -licht.
181u'f e, m.
werkman, Jan-Boezeroen.
etulemnann,
eluft, tn. -es, Willie = bloesemrijkdom, bloei.
= in
Mut, 1. -(e)s = bloed: mit laltem
koelen bloede, koelbloedig; bas a1. ftieg mir
steeg mij naar 't gezicht; non
ins (5eficbt. =
eblem = uit edel bl.; bas matt bates $1. ---dat zet kwaad b.; bas a31. verleugnet ficb nid)t =
't b. kruipt waar 't niet gaan kan; ein junges
Of. = een jonge b.; Ms aufs 01. = tot bloedens
toe, tot 't uiterste; bas liegt (einem) im a3I. =
dat zit in 't b.
bloedafgang. Wattrabev,
eintabgang, m.
w. bloedader. bitttliOnlit§ = op (naar)
bloed gelijkend, bloedachtig. Olutanbrang,
m. = aandrang van ('t) bloed, kongestie.
Mutant = bloedarm; blurartn i = dood-,
bloedarm. Stutartnut, to. = bloedarmoede.
bleartig = bloedachtig. 61ut'auge, 1. =
waterbezie. eitttatt4ttntrf, m. = bloedspuwing.
231urbab, 1. = bloedbad.
gllutbanst, m. = lijfstraffelijke rechtspleging.
blutbefiedt = met bloed bevlekt, besmet.
231ut`brecben, 1. = bloedspuwing. *Heft*,
tv. schavot.
= bruine beuk.
1. -s, - = bloempje; puistje.
=
Olutburft, m. = bloeddorst.
bloeddorstig.
= bloesem; bloem, bloei,
-,
Mille,
zweertje puistje.
6lutegel, m. = bloedzuiger; 01. anfeten
koppen zetten. tattle**, fcbto. (b.) = bloeden;
bas ter& bie %ale blutet mir = mijn hart, mijn
neus bloedt; fid) 311 'obe bl. = dood bloeden;
er wirb b. miiffen = hij zal moeten bloeden
(geducht betalen).
=
u.
elirtendbiatt, 1.; .teic§, m.; .tele,
bloemilblad; -kelk; -lezing e. d.
bloeiwijze. Siiilenftattb,
Ofiilenitattb, m.
m. = stuifmeel.
SittfentileOung, = aderlating. glut'.
evgiefiung, w., =mut, m. = bloeduitstorting.
blureraeugenb = bloedvormend.
w. = bloeitijd(perk).
•fittr, m. = bloedliOlutlifatme, w.; gfarbe,
vlag; -kleur; -vink (goudvink).
tv.; stied, m.; .ftufs, m. = bloedlivlag; -vlek; -vloed (-gang, -vloeiing).
= bloedilvat; -geld.
'81ut'Ilgef a, f.;
18Ittegerittt, 1. = krimineele rechtbank. Mut..
= bloedgeviift, 1. = schavot. Ziegler,
= bloedzweer. slut'.
dorst. Slutigeftbsvilv,
gierig = bloeddorstig, -gierig. elutlytvnen,
= bloed= bloedwateren. OlutOostseit,
bruiloft. elutibuttb, m. = bloedhond.
Nolte = bloedig; bebloed; eitten bl. fcblagen =
iem. tot bloedens toe slaan ; bi . er ernit (1!).
lut eg el. Wilting' = bloedeittrigel, zie
Jong.
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WelilluntOen, m.; .foralle, to.; .tarOercbett,
1. = bloedilldomp; -koraal; -lichaampje.
w.; .lauf, m. = bloedllelutilltubett, tn.;
koek; -plan; -omloop (-ontlasting).
blutleer, blittloO = bloedeloos.
alut'llutangd, m.; =rake, w. ; .vat, m. = bloed!lannoede; -wraak; -raad.
blevelt4 = volbloedig, sangaineus. Mut'.
reinigenb = bloedzuiverend. MeriMer, tn.
= krimineel rechter, scherprechter. blut'rot' =
bloedrood. bleriitting = bloedend, tot bloedens toe, bloedig, bloederig. blefauee = erg
moeilijk, erg zuur (fig.); er3t es fit bl.
werben = hij werkt als een paard. Wuriuttger,
tn. = bloedzuiger (i. a. b.). elutittanbe, w. =
bloedschande. blut'iMinbeviic0 = bloedschendig. blut'liOeu = bloedschuw. Mut'.
ittlectt' =erg slecht, inslecht. WelMtlb, w. =
bloedschuld. nt. = steenpuist.
OlutWireunb, tn. = bloedverwant.
iVelett, .iputten, 1. = bloedspuwing. blur.
ftillenb = bloedstillend, -stelpend. Wut'=
ftodung, w. = stilstand in 't bloed. Slut's
ftviente, w. = bloedstriem, bloedige striem.
SlutWtraecbett, 1. = adonisroosje; (eig.) bloeddroppeltje. OlutblvoOfen, tn. = droppel bloed.
elutItura, tn. = bloedspuwing, -storting.
Wutnbedottubte(v); g bertuanbtidiaft, w. =
bloedifver want ; -verwantschap.
eletat, W. = bloedige daad. blurtviefettb =
druipend van bloed. Ziettudauf, tn. = bloedsomloop, -cirkulatie. eltetung, w. —, —en =
bloeding. Wendell, 1. = doodvonnis.
Mut'llbergiefiett, 1.; .bergiftung, w.; =Vertu%
tn.; =marine, w. = bloedlivergieten (-storten);
-vergiftiging; -verlies ; -warmte.
eletuelle, w. = bloedgolf, -stroom; eine Z.
fcbo13 it)r ins Oeficbt = (ook) ze werd vuurrood.
blutlueltig = erg, bedroefd weinig.
tour% w. = bloedworst, beuling. eletouva,
tormentil, zevenblad, smeerwortel.
w.
Wutlekften, 1. = bloedig teeken, bloedvlek.
elutleuge, tn. = bloedgetuige, martelaar.
= dysenterie.
eleatoang,
b. m. = brevi manu: oogenblikkelijk.
en. ob. 23.91. = Q3attlnoten.
Oa, to. —, —en = (wind)vlaag, bui.
—s = boa (slang en bont).
So'a,
Soberelle, w.
--n = jodekers.
Soc'cia (spr.: botsja), 1. —s, —s = boccia (een
balspel).
23o'cter (met d), tn. —s, — = (bbr.) (eerstgeborene) zoon; (ook) food.
Sod, tn. --(e)s, Ziicfe bok, ram; snijder,
kleerefrik; bok (f out, misslag, koetsierszitplaats,
gymnastiekwerktuig, onderstel, sehraag, krukje,
platboomd vaartuig); stormram; glas bier (bock);
fteifer Q3. = lomperd, stijve Klaas; ben Q3. Sum
Otirtner matt en = den vos op de ganzen laten
passen; einen 3. macben, fcbief3ett = een bok
schieten; a3. fpringett, Zocffprung fpielen =
bok-bok-sta-vast, haasje over spelen; (einem)
ben Z. ftebett = staan (in dit spel); polnifd)er,
fpanifcber a3. = Poolsche, Spaansche b. (oud
martelwerktuig); einen in ben Z. fpannen =
iem. op de pijnbank leggen, iem. aan handen
en voeten knevelen. botrbeinig = stijf,houterig; koppig. Sod'biev, I. = bockbier. ZOircben,
1. —5, — = bokje. boe'ren, lobo,. (b.) = bokken,
ritsig zijn; stinken; bok springen; pruilen,
mokken; bokken, steigeren (om den ruiter al to
werpen); stampen (van schepen). Zott'fell, 1. =
bokkevel. Sod'ilüte =
bocifig
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baclig, 600110 = ritsig; stinkend; bokkig.
tiod'llifer, tn. = boktor. Zodleber, 1. =
bokkele(d)er. Sort'leiter, w. = dubbele ladder,
trapladder. Soird'bart, nt. = boksbaard;
wilde schorseneer; borstelgras. Zott6'beeve,
W. = wilde moerbei, dauwbraam. Zodd'beutel,
tn. = wijdbuikige flesch; beste Frankenwijn.
SodWbeutelei', = ouderwetschheid, sleur.
eott4'born, tn. = boksdoorn; hokjespeul.
Zocid'Oortt, 1. = bokkehoorn; (schp.) bokshoornbout ; einen ins 3. jagett = iem. bang
maken, vrees aanjagen. eod'iOntng, nt. =
bokkesprong, vgl.
o d.
—= Bodden :bocht, strandmeer.
1ob'ben,
—5 U. . gen = bodega.
Sobega, w.
So'ben, Itt. —5, — u. ZObett = bodem, grond,
terrein.; vloer, zolder; (f bb.) verdieping; grondslag; bol (eines Sautes); emit Zalg, Weft = een
bodem vet; auf bem ber Zerfaffung = op den
grondslag van de konstitutie; anbwerl bat
(einen) golbnen Q3. = een ambacht is goud
waard ; gewintten = veld winnen; 3u Z.
werfen = op den grond, overhoop, omver
werpen ; am (ob. auf bem) Z. Iiegen = op den
grond liggen; auf hem Z. = (ook) op den zolder;
erten legen= (ook: in de maag) een onderlaag
leggen; att Q3. fcblagett — neerslaan; 3u 113.
neerdrukken; Rom auf bent Z.
brftcfen
babett (fig.) = levee kunnen ; vgl. g I ei cb m a e n,
runb e. a.
So'benbefMtifetOeit, to. = grondgesteldheid.
So'benbefith tn. = grondbezit. So'benbrett,
1. = onderlaag. Zo'bettfeniter, I. = dak-,
zoldervenster. So'bettOeie, w. = grondsop,
droesem. So'bettlantuter, to. = zolderkamer.
6o'bentrebit, m. = grondkrediet. elo'bettloct,
1., w. zolderluik. bo'bettlod bodemloos; (fig. ook) verregaand. Zo'bettutatte, tu. =
vloermat. Zo'bettrattut, tn. = zolder(ruimte).
So'bettfath tn. = bezinksel, grondsop. Zo'bettiee,
tn. = Bodenmeer, meer van Constanz. bo'ben.
ittinbig = op den grond (zich bevindende) ; (fig.)
in den (geboorte)bodem vastgeworteld, ingeboren, eigen; (bot.) onderstandig. Zo'bentoelle,
w. = golving van den grond. 18o'bensin4,
tn. = zolderhuur; grondrente.
bob'men, bab'mett, fcbw. (b.) = (vaten, schepen)
verbodemen. Sobuterei', —, —en = bodemerij.
m. —es, —e = wolfsveest, paddestoel.
6o'gett, m. —s, — (ook ZOgett) = boog, kromming ; strijkstok; handboog; blad papier, vel;
ber Matte a3. = (Often. mil.) pensioenakte; ben
blauert 3. friegett = gepensioneerd worden;
vgl.
auft. So'genbevittnung, w. =
tv.; .bad, 1.; .fenfter, 1. =
booglibrug; -dak; -venster.
So'gettionn, w. = folioformaat; boogvorm.
bo'fiettfOrmig boogvormig; gewelfd. So'gen=
iiibrung, to. = hanteering van den strijkstok,
streek 23o'gettgang, tn. = overwelfde, overebrg erii
dekte gang. So'gettgedift, zie
gio'gettgetviilbe, 1. booggewelf. So'gettgrafie,
w. = folio. So'gettbctife, w. arkade, portiek.
Zo'gettlantoe, w. = booglamp. Witt'gettlIM,
booglicht. So'gettlaube, w. = berceau;
ook = o g en g ang.*Weenlinie, w. kromme
lijn, booglijn. Ztrgenntattev, m. = boogmaker.
So'gettOfeilev, = steunboog, schoor. Soigen.
'Meilen, I. = ('t) boogschieten. So'genfOluis,
= sluitsteen (tin (ewiilbe). 6o'gettictvelber,
tn. = bladschrijver.
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to'fiettlI gutr nt. ; °Iltu fitueite,
'11(04(e),
m. = boodischot (art.: indirekt schot); -schotafstand; -schutter.
to'gettlebne, = pees van den boog, koord.
to'nenfeite,to.=foliozijde. o'nenftellung,r0.=
gewelfde gang, arkade. o'fiettftrit§, m. = streek
(met den strijkstok). bo'nettrileile= boogsgewijze;
bij vellen. to'nentueite, = spanwijdte,
spanning. to'gentoinbe, so. = boogspanner.
to'genpicben, = (typ.) signatuur. 8o'nen3ir.
fel, m. = holly passer, boogpasser. ba'gig =
boogvormig, gebogen.
tobente, w. - = boheme. [tobentertueib, =
Bohthnienne]. bobetniat' = bohemien.
toble, to. -n=(dikke) plank, plaat. boblett,
idyw. (c.) = beplanken. to'btenbabn,
=
kegelbaan.
m. -en, -en = Bohemer; (ook)
stijfkop. tOtrute, m. -n, -tt = Bohemer.
2350'uteit, 1. = Bohemen. tab'meritialb, m. =
Bohemer Woud. bOblitiftt = Boheemsch; vgl.
:Dorf.
tobteagt, to. = dissel(bij1). tobn'Oftrite,
=
boen-, wrijfborstel.
tabstAen, I. -s, - = boontje.
So1j'ue, w. -n = boon; leine nicbt bie
l3. = geen zier; er bat 93 ..n gegerfen = is
vreeselijk dom; 93 ..n in ben i)bren baben =
Oost-Indisch doof zijn; vgl. blau.
boOlten, id)w. (b.) = boenen, wrijven (met was).
toOltenbautn, m. = goudenregen.
tv.; .biille, w. u. ti. =
tob'nenllader, m.;
boonejjakker ; -bloesem ; -dop (-schil) e. d.
tofrnenfert, 1. = Driekoningen. tob'nentanig,
m.= (boon)koning (op Driekoninger). t ob'nen.
fraut, 1. = boonekruid. totynenfutten, m. =
Driekoningekoek, boonkoek. tob'nettlieb, 1.:
bas gebt fibers = dat gaat to ver, loopt de
spuigaten uit; einen bis fibers 93. loben = verbazend in de hoogte steken. tob'netOalter,
m. = vrek, gorteteller, keutelaar. *erne*°
ftange, w. = boonestaak (ook fig.). tob'nen°
ftratte0, m. = boonestruik; goudenregen; brem.
toO'nenitrob, 1. = boonestroo; grob wie 93. =
uiterst ruw; bumm wie 93. = zoo dom als
een uil, oliedom.
tob'ner, m. -s, - = boender. bolj'nern, zie
bobnen. t obn'InOtten, m. = boen-, wrijflap.
tem m. ((.) -(e)s, -e, zie 93obrer 1.
1. = boodbank; -ijzer
tobellbanf, w.;
(-machine); -staal.
boO'rett, ftw. (b.) = borers; b. auf (Sal& StobIett
v.. a.) (ook nad)) = b. naar; b..be Zdyner3en =
b..de, knagende pijn. to'brer, m. -a, - =
1. boor; 2. borer, boorder.
I. = boorllt obelltiuftel, m.; .lobe, tv.;
hamer (van mijnwerkers); -bank; -gat.
moen.
tobeiltnairbitte, w.; ottebt, 1.;
boorgimachine (-toestel); -meel (boorsel); -molen.
00elluutictel, 11).; .ItOnede, w .; .10tine, 431. =
boorIlmossel; -schroef; -spanen (-meel).
tob'rung, w. -, -en = boring; kaliber.
tobelltournt, m.; =pug, 1. = boorliworm
(houtworm); -tuig.
m. -(e)s, -s = baai. boi'en = baaien.
Wig = buiig.
boiliert' (spr.: boa .) = (met hout) betimmerd.
tojar', m. -en, -en = Bojaar (ilatoifter
Outsberr).
-n = (anker)boei, ton. tole;
tole, w.
m. -s, - = boeier; boeilegger.
tole(n)Illeine,
.ree#, gtatt. 1. = boeireep.
Rim. (b.) = (vat.) beuken (vlas),
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tot, m. -s, tolat'etbe, w. = bolus, zegelaarde.
torbertoagen, m. = (gwst.) bolderwagen,
huifkar.
w. = boelijn.
totem, m. -5, -s = bolero (ipanifiter Zana,
fur3e 3ade).
totiete, zie 93utien.
ballen (nrbb.) = blOfen.
torte,
-n = bol, ui; neus; knol (horloge).
2ollengetvii0b, 1. = bolgewas.
m. -s, - = mortier.
t
bollern, id)w.
= bolderen, geraas maker
biWtern, ftw. (1.) = schieten (mit bem 93011er).
toilluerf, 1. = bolwerk (ook fig.), bastion.
tottloerrbttant, m. = bolwerks-, bastiontoren.
totoglia (spr.: .lonja), 1. = Bologna.
tolognele (spr.: .lonjeeze), m. -n, =
Bolognees. tologneler = Bologneesch. o.
logneletbiittMen, 1. = Bologneesch hondje.
botogne'filiQ = Bologneesch.
toilcfteloWmub, m. - = bolsjewisme.
m. -en, -en = bolsjewist, bolsjewiek.
bollOetuiltifeb = bolsjewistisch.
3o'itt6, m.
zie
P3041 = 013 en; nicbt febes bo13 gibt einen
93. = alle hout is geen timmerhout. *Wien,
m. -s, - = pijl; bout; strijkbout; wig;
staande balk; ber eine brebt bie 93. ber anbre
Derid)ier3t lie = de een bedenkt de plannen, de
ander voert ze uit,- ze spelen onder bin hoedje;
er brebt einem alles 3u 93. = hij legt alles verkeerd uit. tol'aenfebtot, 1. = cylindrisch hangslot, boutslot. t ol'aettaange, = bouttang.
beptsgera'be = kaarsrecht.
witbar'be, w.
-u = bombarde, steengeschut; brombas. toutbarbentent (spr.:
ma), 1. -5 = bombardement. boutbar=
bie'ren, icbw. (b.) = bombardeeren.
tombafin', m. -s = bombazijn.
tottebalt u. toutbair, m. -es = bombast.
bombaltilcb = bombastisch.
t ottebe, -n = born. t out'benerfolg,
m. = reuzesukces. bom'benteit = bomvrij;
(ook) zoo vast als een muur, als een paal boven
water, geheid. toutlengelcbdft, 1. = prachtige
(n 1. voordeelige) zaak. tontlettfellel, m. = bornketel. bom'bettlicher = bomvrij; bom'bettli'•
Sher = vast en zeker; (van 't spel) geheid.
tout'bettiplitter, tn., .ftiid, 1. = splinter, stuk
(van een born). tont'bettaftnber, m. = lont.
boutbie'ren, icbto. (b.) = bombeeren, opbollen.
bom'big = kolossaal, reuzig.
ton (spr.: bon), m. -s, -s = bon, bewijs,
briefje.
bo'na fide = bona fide, te(r) goeder trouw.
tottatutrtife, m. -en, -en = Bonapartist.
bonabarti'itilM = Bonapartistisch.
tonbote (spr.: bonbon), m. u. 1. -s, -s =
bonbon. t ottbott'bofe, •Itbac§tel, t onbottnie're,
spr.: bonbonjeere) , -n = bonbondoos,
bonbonniêre.
totegert, m. -s, -e = bongerd, boomgaard.
tOn'Oale, m. -n,
= beunhaas.
tonboutie',
-n = bonhomie, goedhartigheid.
tonifaliub, tonifa'aittO, m. = Bonifacius.
tonifiratiou',
-, -en = bonifikatie, vergoeding. fcbro (b.) = vergoeden.
3onitat', w. -, -en = kwaliteit, echtheid.
toniteue, m. -s, -e = schatter. bottitie'ren,
idno ( .) = schatten, waardeeren.
t on'ne,
-n = bonne, kinderjuffrouw.
tottitert, 1. -(e)s, -e = bonnet (schp.:
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zeilverlenging; vestingb.: borstweerverhooging).
Soltu8, m. — = bonus (toeslag op 't loon).
Settle, m. —It = bonze, boeddhistisch priester;
zwartrok; hooge oome.
Soot, f. —(e)s, --e (u. Vie) = (scheeps)boot,
schuit, bootje. OootlfiOver, m. = bootsman,
roeier. Zoot'4au4, f. = boothuis.
Molten (spr.: . .tsien), 1. = Boeotie. Wolfer,
m. —s, — = Boeotier. bOolitc§ = Boeotisch.
ZootWIlattter, m.; -bed, 1.; sbaten, m.; Mange,
w. u. U. = boot(s)Ifanker; -dek; -boom; -lengte
e. d.
*WetOlnattn, m. .teute = bootsman, matroos;
manner =,-- bootsman, schieman. eootO's
geOer, m. = sleeper, trekker; sleep.
Soy, 1. —5 = boor, borium.
etYra, tu. — = bora (hevige N.O.-wind in de
Adr. Zee).
go'rag, m. —(e)s = borax. Se'ragliittre, w. =
boraxzuur. ZW'raglnat, tn. = boraxspaat.
SomaIt', 1. —(e)s = boraciet.
I. Sorb, m. —(e)s, —e = boord; rand, kant,
oever; an, fiber O. = aan, over b.; iiber 18.
bringen = (fig.) wegloodsen, er uit loodsen.
II. sorb, 1. —(e)s, —e = plank (aan den muur).
Serblvett, 1. = gordijnplank, WA.
Sor'be, zie Zorte.
SOr'be, D3. —, —It = vruchtbare graanrijke
vlakte.
Sorbeaurmein, nt. = Bordeauxwijn. Zerbes
tele, m. —n, —n = Bordelees.
Sorbell', 1. —s, —e = bordeel.
Zerbereau' (spr.: ..roo), m. u. 1. —s, —s =
bordereau, borderel; speciebriefje; lijst, ceel.
borble'ren, fdp. (b.) = boorden, galonneeren,
bezetten.
eoribing, m. —s, —5 (—e) = (sehp.: in Dantzig
en aan de Oostzee) lithter.
Sorbleirte, •trinuette, w., siteitt, m. = trottoirband. Sorbleite, w. = langszijde.
23orbii've, tv. —, —tt = boordsel, rand, borduursel, galon.
borb'bott' = boordevol.
Se'read, m. = Boreas, noordewind.
Germ m. —(e)s = borg, krediet; auf a3. = op
de b., op k.; auf Z. geben = borgen. bov'gett,
fdp. (b.) = leenen (van en aan iem.); (ook)
borgen; (con ob. bei einem etw. b.; einem b.);
lange geborgt ift nid)t gefcbenft = borgen is geen
kwijtschelden; Z. macbt Gorgen = borgen
baart zorgen. Sor'Rer, m. —s, — = borger,
leener. borelvelle = op de borg.
*Were, tv. —, —tt = schors; (op wonden) roof.
18orleulltliter, in., 4ustrut, m. = schorskever,
-worm (worm in 't hoot, ziekte). borlig =
schorsig, schors...
Born, nt. —(e)s, —e = (poet.) bron, wel.
bonded' = geborneerd, bekrompen. Zornievt's
tolt, w. —, —en = geborneerdheid, bekrompenheid.
earra'no, m. —s, Sor'vettik m. —es = bernagie, borragie (13flan3e).
borroutiiiipbe Znfeln = Borromeische eilanden.
2360, m., zie Zatid).
23orWborter spier, m. = Duitsche reinette.
ebrle, ID. —, —tt = beurs (zak en gebouw); auf
bie 0. geben = naar de b. gaan; an ber 0. fpielen
= op de b. spelen.
1avi lettlIbevit4t, m.; steettut, nt.; sbettn§ev, m. —
beursllbericht; -bezoek; -bezoeker.
earlettilbeaeiMnutta, w.; ' Watt, 1.; sbietter,
m. = beursHbenaming; -blad; -knecht.
barlettatingla = courant (van effekten).
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6OrlenlIgefiVettte, 1M.; 'leute, 13t.; smeller,
m. = beursHaffaires; -menschen; -makelaar.
barlettuttitig = volgens beursgebruik, aan de
beurs gebruikelijk.
Zarlettl*Wing, w.; .0a0ler, f.; stiOtuti, m.;
stplet, 1. = beursflreglement; -papier; -sluiting
(gegen =fcbluf3 = einde beurs); -spel.
SOrlettitunbe, ID. = beursuur; erfte, 3weite,
britte O. = begin-, midden-, slotbeurs.
6OrlenlIbertebr, w.; •boritanb, nt.; stuerte, 13I.;
gluten, 431. = beursliverkeer; -bestuur;
-waarden; -rente.
ZOrtla'ner, m. —5, — = beursman.
6or'llgarbeiter, m. = arbeider aan de ijzerfabriek „18orfigtoett".
[Zorft, m. —es, —e = barst, scheur; kraak].
Sorlte, w. —, —it = borstel (eines ecbroeines);
haar (an $fiatt3en); barst, kraak. borlten tick
fcbto. (b.) = overeind gaan staan, zich (zijn
stekels) opzetten. borltettartig = borstelachtig, stekelig. Sorltettbeten, m. = borstel,
stoffer (van varkenshaar). earltettera6, 1. =
borstelgras, boksbaard. Zor'itettOintet, m. =
(ververs)kwast (van varkenshaar). 1orltenble0,
1. = varkens. ZorltetnuitrO, In. = stoffer,
veger. 23orltettitturtn, m. = borstelworm.
borltig = borstelig, stekelig; (fig.) kwaad,
nijdig, nijdassig; b. via = akelig veel. Zorit's
mild), in. = stoffer.
tort, f. —(e)s, —e = plank. SOrt'Oen, f. —s,
— = plankje; borduurseltje, boordje. Zoete,
to. —, --tt = rand, borduursel, tres, garneering;
mit Q3. befeten, einfaffen = afzetten, galonneeren. SorlenntaMer, =Wider, m. = passementwerker.
eart'llutann, m.; s icftift m. = beurtman, -schipper; -schip.
Smile, m. —n, —n = Pruis. eonIllg, w. =
Pruisen.
tiorituild), nt. = stoffer.
boo, zie b B fe. bab'artig = boos-, kwaadaardig. tOWartigteit, W. —, —en = boos-,
kwaadaardigheid.
bülctiett, fd)to. (b.) = schuin afwerken, glooiing
geven. ealMung, tD. —, —en = helling,
glooiing, talud, berm.
bale = boos: slecht, kwaad, toornig; b. (Eser.,
wo1)nf)eit = hebbelijkheid; ber 18. (ber b. Weittb)
= de booze, Satan; a3 ..s tun = kw. doen; er
bat rid) nicbts S . .s babel gebacbt = hij heeft
aan geen kw. gedacht; ein b. .r ginger = een
zeere vinger; emit b. . r deg = een lastige, moeilijke weg; b..r 9311cf, b..s Mtge = ('t) booze
oog; (auf, fiber einen) b. fen = boos, kwaad
zijn; fie flub b. miteinanber = ze zijn kwade
vrienden; bift bu mir b.? (b. auf mid?) = ben je
b. op mij? bas b. aBefett = de vallende ziekte.
ZOletukOt, tn. —(e)s, —e(t) = booswicht,
slechtaard boW0aft= boos-, kwaadaardig, boos.
23oOliattigteit, 13oW6eit, w. —, —en = boos-,
kwaadaardigheid, boosheid; thorn, spijt. lob's
Oelt6Iiinbe, w. = zonde uit kwaadaardigheid.
Sonett', 1. —(e)s, —e = boschje, bosschage.
bablitft = boosaardig, kwaadwillig.
2166'1Ing, m. —s, —e = zaailing (vrouwelijke
hennepplant).
Zoe'nien, 1. = Bosnik Zob'nier, m. —s, — =
Bosni6r. 6o6'nifit = Bosnisch.
23oWportt4, m. = Bosporus, straat van Konstantinopel.
18oie, m. —n, —0, 13., to. —, —tt = bussel, bos,
bundel vlas. boliettt, fcbto. (b.) = (vlas) busselen, in bossen binden.

m.
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w. --tt = kegelbal. berfeln, icbm. Soirfott, m. —(e)s = boykot. botfiettie'ren,
(b.) = knutselen ; kegelen ; ook = b o f e r e n. id)w. (b.) = boykotten.
Soffier'arbeit, tv. = boetseerwerk, reliöfwerk by. breit; brofcbiert. Sr. = Qlreite;
(in TBacbs 3. 3.). bolfte'ren, ichw. (b.) = boet- (auf Sturssetteln) g rief. Sr., 23r .*. = Log en.
seeren, reliefwerk maken. Seffie'rer, tn. —s, bruber.
— = boetseerder, bosseleur, reliefwerker. Submit', 1. = Brabant. embattle% m. —s,
— = Brabander. braban'tilrb = Brabantsch.
boetseerwas.
3offierloar10, 1.
bortia = woest, nijdig.
bract (met a) = braak; ongebruikt. Surfrader,
--n = (lb.)
m. = braakveld. fara'ite, w.
= kwaad-, onwillig, boosaardig,
braak; braakveld; in ber liegen = braak
slecht gezind.
8ota'ntr, w. — = botanika, plantkunde. liggen. braAen, fcbro. (b.) = (lb.) braken;
Sotainifer, m. —5, — = botanikus, plant- (glacbs) braken, breken. Sracbjelb, 1., qtur,
kundige. botalitli0 = botanisch, plantkundig;
to., •lanb, I. = braakland, -veld.
= arm... eraitial'aetualt, w. =
b er Oartett = plantetuin. botanifte'ren, fcbto.
armgeweld, lichamelijke kracht, ruw geweld.
(b.) = botanizeeren. Setanifteetroininel,
w. = botanizeertrommel.
(met
a), 1. = braakjaar, rust- of
Srattlafir
Sole, tn. —n, —n = bode; [ook .= gezant, ver- jubeljaar. Sraiblerifie, w. = veldleeuwerik.
kondiger ; bie atvOlf *3..n = apostelen];
brait'fiegen, ft. (b.) = braak liggen (ook fig.),
rusten, niets uitvoeren. Sradrinotiat, m. =
laufen = boodschappen loopen; ber bintenbe
zomermaand, Juni.
tommt net = 't hinkende paard komt achteraan ; man muf3 ben bintenbett ..n abwarten = Srac46, m. —es, —e, zie 93rad)fe.
braakveld.
teleurstelling is niet uitgesloten. [Selenaint, Srartrictgag (met a), m.
--n, SrarOleti, in. —5, —
1. = bodeambt, -loop. Solenbret, 1. = bode-, Srat§le, tv.
boombrood, fool]. Solenfitufer, m. = bode, brasem.
boodschaplooper. Sirtentelpi, m. = bodeloon. SraWboget (met a), m. = pluvier, wulp, welp.
SolenintibrOen, 1. = loop-, boodschapmeisje. Sraftgrapty, m. —en, —en = brachygraaf,
w. —, kortschrijver. eratbnaratibie', — = braSolentaube, w. = postduif.
chygrafie, kortschrift. Srat§nietiOale, m. —n,
—nen = bodin, bodes.
—n = brachycefaal, kortschedelige.
bornititig = soeverein; onderworpen, afhanmacht, heer- evarbleit (met a), ro. braaktijd (f firs 2anb).
kelijk.
w. —
brtngen = onder- /Brad, 1. —(e)s, —e afval, uitschot; brakwater.
schappij ; tinter feine
Sraef(e), m. —(e)n, —(e)n, *mere, tv.
werpen, onder zijn h. brengen.
Sotofii'be, tn. —n, —n = Botokude; (scheldw.) —It = brak (hond).
braclen, fcbw. (b.) = keuren, uitschieten.
kaffer.
tierli§aft, w. —, —en = gezantschap, ambas- avaeler, m. —s, — keurder, expert. 3rairs
gut, 1. = uitschot, afval. Srad'Oeringe, 431. =
sade; tijding, boodschap. Seritbafter, m. —s,
— = gezant, ambassadeur (hooger dan ber uitgeschoten haring.
Oefanbte). Set'frbafterfonfeven5, w. = ge- braclia = brak, bitterzout.
erad'perle, w. = breekparel, onvolkomen parel.
zantekonferentie, -raad.
SattAer, m. —s, = kuiper. ebttltevarbeit, Oraif4'brad, 1. = ergste afval, uitschot. *rad'.
zie
sorteertafel.
Srairmaren,
w. = kuiperswerk. Sattc§erel', to. —, —en =
Q3ractgut.
kuiperij. SOttr@erlitleael, m. = drijfhamer.
430trtiortoor0e, = kuiperswerk (eerste week Sradlualler, 1. = brak water.
van de Leipziger Jaarbeurs). SattAeriatige, &Allen, tn. —s, — = (nrbb.) hersens.
tv. = hoeptang.
Swarms, m. = Brahma. SvOnia'ne, Srabg
**dine, m. —n, —n = Brahmaan. braOnii'.
Softener', m. —a, —e = bottelier (op schepen).
niftt = Brahmaansch.
Sofiticb, m. —(e)s, —e = kuip, tobbe. Sortict•
= (ttbb.) (hand)braak (voor
evale, w. —,
timber, nt. = kuiper.
Settnien, I. = Botnie. Settnifi§er Elleerbufen= Sraftent', In. —en, —en = brakteaat, blik-,
holmunt.
Botnische golf.
3ouboir' (spr.: boedoaar), 1. —s, —s = boudoir. Sum, m. —(e)s, —e = brem, ginst; rand,
zoom; bontrand; roetvlek; (schp.) bram.
Senate' (spr.: boezjie), w. —s = boogie,
Srainar'be4, m. —fe = zwetser. braninv.
kaars.
—n = bouillon; balte'ren, ftw. (b.) = zwetsen, opsnijden.
Souillon' (spr.: boeljO), w.
—n = zoom, rand.
Sa inte,
..s (aan epauletten) = troetels.
Sou'leinabel (spr.: boe. .), 1. = boulemeubel. Srani'llrabe, w.; •1r§oten, $1.; stead, I.;
w. = bramlira; -schoten; -zeil ; -steng.
Sinifebarb' (spr.: boelewaar), tn. —s, —s =
boulevard.
^ n'tuit, 1. = licht zeildoek.
farai
!Bouquet (spr.: boekee) 1. —s, —s = boeket. Orate* (spr.: brtisje), tv. —n = branche,
Sourbo'ne, m. —n, —n = Bourbon. bourbir• tak (van handel, bedrijf enz.). branAelutibig =
op de hoogte van 't vak.
nifeb = Bourbonsch.
— = bour- Sranb, nt. —(e)s, a3rembe = brand; [brandend
Sourgeotb' (spr.: boerzjoa), m.
stuk bout of stroo]; gloed; ('t) branden (bes
—n = bourgeoisie.
geois. Senraeoilte', to.
Stalls, ber 3legel); baksel (steepen); [branding];
—tt = flesch.
Senteille (spr.: boetélje), tv.
koudvuur, beeneter; nadorst; (im (aetreibe)
So'bef, zie a3avel.
brand, roest; im fein platzak zijn; (eine
ofift.
Sobtit', zie
glfeife) in 3r. feten = aansteken.
Seigle (spr.: boole), to. —, = bowl; eine l3.
anfeten, brauen = een bowl maken, brouwen. taranb'llailefurani, w.; •ballain, in.; .blale,
M.
= brandilassurantie; -balsem; -blaar.
Sog, w. —, —en u. —es = box (in paardestal).
Oranb'llbrief, m.; .birefter, m.; •amer, in.;
Serbeutel, vie R3odsbeutei.
eilen, 1. = brandllbrief (dreigbrief ; ook: bewijs,
beren, lam. (b.) = boksen. Sorer, m. —s, —=
dat men brand heeft gehad); -meester; -emmer;
bokser.
-ijzer.
Soria% 1. —s = boxkalf.
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bvateben, lobw. (b.) = breken (von ben aBeIlen),
branden; woeden; (Dom erfebr) razend druk
zijn.
Stantvente,Im. = brandeend, -gans.
evan'bev, m. —5, — = lont; brander (Skiff);
(stud.) zie a3ranbfucbs. evanb'em 1. =
branderts Stanb'eule, w. = katuil. Zvattb'*
fader, w. = brandfakkel. Staub'fail,
=
stormvat, vuur- of springton. btanb'feft =
vuurvast, vuurproef. Stanblieber, r. = ontstekingskoorts. Stanbiled(en), tn. = brandvlek. brattb'fledig = met zwarte vlekken of
plekken. 23vattb'fluO0, m. = lichtkleurige vos;
bruin paard, vos; student in het 2de semester.
Srattb igalfe, to. = brandgang. evattb'getfte,
to. = brandige gerst. evantrgetutO,
=
brandlucht; branderige lucht. 6vattb'geftOntad,
m. = branderige smaak. Stattb'gelcOtuftv, 1. =
vurige zweer.
.1:mutate, m.
avanblIgiebel, m., *glade,
brandllgevel; -klok; -granaat.
Stattbibafer, m. = brandige haver. Staub'.
Oaten, m. = brandhaak. Staub/Orb, tn. =
plek waar de brand 't hevigst woedt, haard
(v. d. brand). btan'bitOt = branderig. bran'big
= brandig; vervuurd. anblaffe, w. = brandwaarborgkas. Zivattblovb, m. = rooster (vckfr
't vuur). 8tnnb'torn, 1. = brandig koren.
Svanbiltugel, m.; .laben, m.; .leiter, M. =
brandllkogel ; -luik; -ladder.
ZrattblocO, 1. = lont-, brandgat. 23tanblnal,
1. = brandmerk, litteeken; smet. [brattb'•
ntalett, (b.) = brandmerken]. [Staub'*
matte, w. = brandmerk]. btanb'utatten, fcbto.
(b.) = brandmerken (ook fig.), schandvlekken.
evanb intalcOine, w. = helsche machine.
evanbilinauet, w.; onatt4, to.; suteifter, m. =
brandlImuur; -muis (ook: veldrat); -meester
(inspekteur bij 't brandwezen).
evanb'llopfet, f.; •ovbnung, JD.; spfeit, m. =
brandlloffer ; -verordening; -pijl (ook: vuurpijl).
evanb'vatete, to. = brandraket. ZvattbitObte,
tr. = brandpijp, lout. aranbtrofe, ro. = vurige
roos (Stranfbeit). *vattb'roft, m. = rooster
(in vlamovens).
m.; .1e0abett, m. —
Ovanbilfalbe, w.;
brandlizalf; -sas; -schade (ook: -vlek).
ittv.
(1.)
= brandschatten.
btanbildialmt,
brandschatting. Staub'.
eranbittalping,
Ai% 1. = brander. evanbloble, to. = brandzool. w. = brandspuit. evattb'.
faitte, tv. = plaats van den brand, plaats
des onheils. Ovanbltein, m. = baksteen.
Stattb ifteuet, w. = geld bijeengebracht voor
afgebranden; assurantiepremie; brandschatting. evanbjtiftev, m. = brandstichter.
/Stanbliit(e), w. = branddem aran'bung,
w. —, —en = branding (ook fig.)
evanbilberficbevung, tv.; *bagel, m.; stun*,
; [ituebt, to.] ; .tuittfcbaft, tr.; .6eieOett, I.
brandilverzekering; -vogel; -wacht (ook:
wachtschip); -weer; -kultuur; -merle.
Sranbleug, 1. = brandstof; -sas.
—n = woudzoom].
[23valte, ID.
*rattle, zie $ran
fcbto.
(b.) = schudden].
[btattlie'vett,
thanntluein, m. = brandewijd. evatturtueitt.
Nate, ro. = destilleerkolf. eranntiveinitrettuer,
m. = brander, destillateur.
evanntlueittlieffig, m.; *fat, 1.; .flaftbe, w.;
= brandewijnIlazijn; -vat;
.ftener, w. u.
-flesch (jeneverflesch); -belasting (drankakcijns) e. d.

Sraufeitei.

Statile, w.

—n = (jag.) klauw, poot.

m. —s, — = Braziliaan. btafilia'.
f. = Brazilie.
zie brafilifk.
Stafilienbela, = Brazilie-hout, rood verf-

m. —s, — Braziliaan.
hout.
btafiliftb = Braziliaansch.
rommel, tuig, prullen.
Zink tn. Oraffes
—n
bras (can 't zeil).
Static, tv.
evaffelett', 1. —(e)s, —e = bracelet, armband.
Stalle(n), m. ..ns, —n = brasem.
bvallett, idm. (b.) = brassen; auf ben aBinb
b. = aan den wind br.
Stott, m. —s = 18 r a f3 ; (gwst.) zorg, verdriet.
Svat'aal, m. = bakaal, gebakken aal. eve*
at)fel, m. = gebraden appal. 23vatbod, m. =
braadbok (Stiikengertit). bvii'teln, fcbu). (b.)
een beetje braden, pruttelen, spetteren.
I. bralen, ft. (b.) = (bu brettit, er brat; briet;
briete; brate! gebraten) = braden (
3. 0.); bakken 3. a3.); auf bem %oft br. =
roosteren; bie gebratenen Zauben fltegett einem
nicbt ins Maul, in ben Ounb = de gebraden
duiven vliegen je niet in den mond; e br a=
tenes, 1. = gebakken en gebraden spijzen
(ftfel, Startoffeln, ifdje u. it); vgl. Stork.
II. evalen, m. —5, — = gebraden vleesch,
gebraad; ein fetter a3r. = (ook) een vette hap,
een voordeelig zaakje, buitenkansje, een vetje;
ben tBr. riecben, marten = lont ruiken, 't plan
doorzien.
= braadvet. t3talentleib, 1.,
alenfett,
m. = Zondagsche jas. t3ralenfpidev,
m. = lardeerder. ZvalettftiOper, m., zie
Oratenro cf. et alentuenbet, = spitdraaier,
koksjongen. Ovat'filtO, m. = gebakken visch,
bakvisch. Zrat'Oevittg, m. = panharing. eat'*
ling, m. —5, —e = (een eetbare) paddestoel;
sardine, sprot.
Stat'lltnafebine, w.; sofett, m.; tv.;
itabve, to.; .voft, m. = braadiltoestel; -oven;
-pan; (-)oven (in 't fornms); -rooster.
alt(-viool).
—n
Svatitte (met a), to.
Svatle0iff, in. —en, —en = altist.
braadllStat'llfOiefj, m.; .1011, I.; .rnurft, tr.
spit; -spil (windas); -worst.
bvitTieln, id)m. (1).) = spetteren, knetteren.
brouwer;
*Rau, Stan, m. —(e)s, a3riiue
m. u. —(e)s, —e = brouwbrouwerij;
sel. evau'bottitO, m. = brouwkuip.
&nut% m. —(e)s, Q3riiuke = gebruik, gewoonte.
bvaudrbav = geschikt, bruikbaar, te gebruiken.
23vaudrbatteit, — = geschiktheid, bruikbaarheid. btattlbett, id)m. (b.) = gebruiken;
noodig hebben, behoeven; (eine Slur) ondergaan,
doen; id) brauke vial OeIb = heb veal geld
noodig; Cie br. nut 3u. flingeIn = U hebt maar
te bellen; was braucbt es weitere ftseinanber.
lettingen? = waartoe nog meet redeneering?
[bviiutfrlitO = bruikbaar, nuttig en =
brEtud)ticb].
wenkbrauw.
—,
8rau'e,
brau'en, (b.) = brouwen (ook fig.); bet
bare (bet ucbs, bet 91ebel) braut = 't wordt
mistig; es braut ficb etw. Bufammen = er is wat
op til, er is onweer aan de lucht (fig.). Svau'et,
m. —s, = brouwer. OrauereV, w. —,
—en = brouwerij. 23vau'etgilbe, .inttung,
*sun% /D. = brouwersgilde. erau'erOfetb, 1. =
brouwerspaard. Zvategettit, f. = brouwersgereedschap. Zvau'gevecbtigteit, m. = brouwrecht. 8van'Oau0, f. = brouwerij. Zvatt'berv,
m. = brouwer, brouwmeester. arau'Oof, m.
brouwerij. Wauleffel, m. = brouwketel.
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bun = bruin; br. unb Matt 1cblagen = bout en
blauw slaan; ber ...e = de bruine; de bruin
(43ferb); bruintje (Oar). brauttlugig — bruinoogig. Zrauttliev, 1. = bruin bier.
—n voor r au e.
araulte, w.
tartitene, tr. — = bruinheid; keelontsteking,
angina; (bet 3ferben) wurg, worg; betutige 3. =
kroep. bratt'neartig = angina-, kroepachtig.
Orauteeilenfteitt, m. = bruin ijzererts.
—n = brunel, prunelle; (ook)
arautterle, m.
heggemusch, bastaardnachtegaal.
bruinen, bruineeren;
baulten, Rim. (b.)
(non ber Gonne) verbranden, bruin branden;
iir# by. bruin worden. Orauttlifek nt. =
bruinvisch. braun'nelb = bruin-, donkergeel;
byaun'aelb' = bruin en geel, bruin-geel.
23rauttlOkten, 1. = paapje (vogel). *rano'.
=
WO, tn. = roode kool. ZvaunloOte,
bruinkool. byauteli4 = bruinachtig. Smut'.
fr§ede, m. = bruinbont paard. brattult§eifin
bruinbont.
eranniftftWeig, 1. = Brunswijk. byaltitlittoeis
gift0 = Brunswijksch.
evautelpat, m. = bruinspaat. ffivaun'iteitt, m.
bruinsteen. Riritu'nung, tr. — bruineering.
eraunlouri, w. = helmkruid.
evautt'orbnung, tn. = brouwverordening.
erauWanne, to. = brouwketel.
6vattO, m. = (tumult, luidruchtigheid,
herrie); bijna alleen in: in Saus unb Or.
Ieben = een leven van plezier, een vroolijk, jolig
leven leiden, goede sier makers.
*Waal*, to. ----n = schram, buil. bran'.
ft§ett, fcbtr. (b.) = brieschen; b., (1.) opzwellen.
evaulitente, to. = brouwerij, biertappert.
—n = gisting, werking (Dom
eraule,
l3ein 3. 3.); sproeier, douche; eine nebmett
= een douche nemen. 6raulebab, 1. = douche,
stortbad. Orateleropt, m. = driftkop. bran'
lerabfig = driftig, opvliegend. evaulefinto=
nabe, tr. = limonade gazeuse.
I. braulen, 1d)w. (b.) = bruisen, gieren, loeien;
brieschen; gisten, werken; een douche nemen;
(be)sproeien; es brat* mix in ben Dbren, bie
.0brett br. mit = ik heb (een) gesuis in mijn
ooren. II. ambien t 1. —s = ('t) bruisen, gebruis ; suizen, gesuis enz., vgl. br au f en I.
Oratelebutbey, 1. = bruispoeder. Svattletoinb,
m. = sterke wind, loeiwind; driftkop, opbruisend mensch.
Smut, —,!route = bruid, verloofde, meisje;
wer bas (BIM bat, fiibrt bie Zr. Ijeim = zonder
geluk vaart niemand wel, men moet maar
gelukkig zijn; a3r. in baaren = juffertje-in't-groen. evautattbuge m. = bruidstoilet.
eraut'falgt, = reis om een vrouw to zoeken.
Svatitifiitger, m. = bruidleider, bruidsjonker.
eraurgeWanb, 1. = bruidskleed. ertitetigatn,
—s, —e = bruidegom.
erautIquagfer, to.; -frank, w. (strobe, tr.) =
bruidstlmeisje; -krans.
[23rauttauf, m. = (nog gwst.) bruiloft].
@fen = keilen,
bruidje;
*antic, 1.
(steentjes over 't water) scheren, kiskassen.
23vautleute, 131. = verloofden; bruidspaar;
jonggehuwden. brauffic4 = als (van) een bruid,
=
bruids ; maagdelijk. ZratitiMaft,
Orautitanb. Svautilcbau, auf bie lBr.
geben = een vrouw gaan zoeken. OrauffOntud,
=giant, m. = bruidstooi. eraufftanb, m. -engagement, verkeering. erautlubbe, w.
et.
= bruidstranen. SvaufWevbey =
werber.

t3reipianne.

Sratetuelett, 1. = brouwersvak, brouwerij (in 't

alg.). eraulart, m. = brouwer.
brat, = braaf, degelijk, flink, wakker; dapper,
moedig; zoet (van kinderen).
—tt = bravade, snoeverij.
Sraba'be, tr.
8rab'ljeit, tn. — = braafheid enz., vgl. bran.
I. Zra'bo, 1. —5, —5 = bravo (toejuiching).
bravo,
II. eva'bo, m. —s, —s u. „Di
sluipmoordenaar. III. bra'bo! = bravo
bravogeroep.
ara'boritfett, 1.
Subpar'
= bravoure, boudheid.
(spr.: brawoer),
Srabour'arie, m. = bravouraria.
Pm. (b.) = (van kooksel) pruttelen,
spetteren.
neat (spr.: breek), m. —a, —s = break, brik
(rijtuig).
—tt = brokatella
rec'cie (spr.: bretsje), w.
(eine 9Irt C5ertein).
6re4j'ar3nei, to. = braakmiddel. arect'bant,
w. = kneedbank; (vlas-, hennep)braak. brett'
bar = breekbaar. Zrech'barfeit, w. — —
breekbaarheid. Zredrbetvegung, w. = braakbeweging. Zretb'bobne, m. = sla-, prinsesseboon. 23ye'Oe, tn. —, —tt = kneedbank; (vlas-,
hennep)braak; [zie Zreicb e]. *reWeilett, 1. =
breekijzer, koevoet.
bre'djeu, ft. (ti.) (bu bridjft,er bricbt; brad); brette;
brid)! gebrocbett) = breken (3. bas trot, bas
rein, ben bats, bas (his, mit einem, ben Stab
iiber etnen, eine 2att3e mit einem u. fur einen,
einem bas bie 2ittitrabien, Steins aus
diner Orube, fein Wort, eitten Slontraft, ben lrie.
beu, einenfib); (ben ?fifer) omspitten; Safinbr.
een weg banen, ingang verschaffen; (Slut,
Matte) braken; (einen R3rief, Raub) vouwen;
(ben WOO br. ook fcbtr.) braken; (aviicbte)
plukken;(etn (fielfibbe) verbreken;(bas 50(4) afwerpen; (bas Sctituelgett) ver-, afbreken; bie
Veue hr. = trouwbreuk plegen, ontrouw
worden; ettr. iiberb Stnie br., zie Rule; ettr.
(Streit, 3attf) bout 3aune br. = met opzet twist
zoeken, lets met de haren er bij sleepen; by.
(1.) = breken; bie ZrEtnett br. einem nub ben
9.Iugen = ..springen iem. uit de oogen; (au&
bem Gefittgnis) uitbreken; (burs) etro.) heenbreken, -dringen; (ht eitt taus) inbreken,
binnendringen; tic§ br.= breken; braken; (bas
= verandert, bedaart; bie
W3etter) bricbt
Monett br. = de lucht breekt; bredjenb
nail = stikvol, tot barstens toe vol; vgl.
beif3ett, biegen, Ebe, Slrug, 91eforb e. a.
= breker, stortzee, bran8re'djer, m. —s,
ding. bte'cbevitt#
misselijk.
ffiredrilmittel, 1.; 'nut, w.; w.; .4mlber,
1. = braaklimiddel; -noot ; -pil; -poeder.
23vetWountt, m. = punt van braking. 6vett'rei3,
= braakneiging, misselijkheid. *yarn*,
tr. cholerine, buikloop. ZiretVitange, =
koevoet, breekijzer. OreOrattf, m. = braakdrank. 23yeAuttg, tn. —, —en = breking.
8reAung4tointet, m. = brekingshoek. Sredy.
Wafter, 1. = breekwater, golf-, zeebreker.
ZreM'weitt, m. = braakwijn. 6recOlnuri, w. =
braakwortel.
6vebouille (spr.: bredoej), tr. = bredouille;
in ber = in verlegenheid, in de penarie.
eree'fod (nbb.), w. = breefok.
tire'Rett, m. —s, — = brein, hersens.
3rei, m. —(e)s, —e = brij, pap, moes, gelei;
vgl. Rate, Rod), nericblitten. brei'artig =
brij-, papachtig. burin = brijig.
=
m.; .110f, m.; . litattne, w. u.
pap-, brijillepel; -bak; -pan e. d.
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Breit = breed; plat; es ift fo br. rote (als) fang =
't is zoo lang als 't breed is, 't komt op 'tzelfde
neer; br. macben, ftlagen, br. treten, zie
breitmat en ufw.; ein b.. er Stil = een wijdloopige, breedsprakige stijl; ins Q3 e geben =
(over lets) uitweiden; vgl. tang, welt.
1. = houta;t, w. = beslagbijl.
= wijdhakkersbijl; houweel. breit'beittig,
beens. —n = breedte, wijdte;
landerij; plat (van degen); baan (van stoffen);
breedsprakigheid, oppervlakkigheid ; n d r
Iid)e, e = noorder-, zuiderbreedte.
breFten, ftw. (b.) = breed maken; [spreiden].
evertettlIgrab, m.; gtrei6, m. = breedteligraad;
-cirkel.
&eitlod, = breefok. breitgeriinbert = met
breeders rand, breedgerand. keit' geftitist =
met breed voorhoofd. tiveit'Oatnuter, m. =
plethamer.
ffireitling, zie 93ratting.
breit'lltachen fick Km. (b.) = (eig.) veel plaats
innemen, op zijn gemak gaan zitten; (west fig.)
pochen, gewichtig doen, pozeeren; (ook) aan de
orde van den dag zijn, zich laten gelden; fid)
mit etw. b. = op lets pochen, zich op lets
laten voorstaan; mad)en Ste fidj nicbt 3u b. =
(ir.) doe etaar niet zoo, geneer je niet. bun'.
ranbig = breedgerand. breit'rebett; fcbw.
(f).)= o'verhalen, overre'den. breitlCagen, ft.
(1.) = overhalen, bepraten, omverpraten; beetnemen ; ook = breittreten. breitleOulterig =
breedgeschouderd. ereitleite, ro. = langszijde
(eines etiffes); voile Z. = voile laag. breit'•
14ntvig = met een breed spoor, breedsprakig.
breitltirttig = met breed voorhoofd. brat'.
treten, ft. (b.) = (einen (bebaneen) verwateren,
to wijdloopig behandelen.
ffirei'untfcblag, m. = pap(omslag). breilnekft' =
zoo week als pap; etnen b. fcblagen = iem. tot
moes, tot brij slaan.
8re'me, zie Zremfe 1.
Bremen. erenter, m. —s, —
8re'men,
= Bremer. brentift4 = Bremensch.
erentle, w. = 1. daas-, paardevlieg,
horzel; 2. neusnijper, prangijzer,pranger;3.rem;
oorveeg. brettefen, fdp. (b.) = den neusnijper
opzetten (bet q3ferben); remmen. &cutler, m.
—5, — = remmer. eretnO'bovriettung, w.,
=Med, f. = remtoestel, -werk.
*venire, w. —n, grenlet —s, —
(gwst.) bakje, emmertje (dat bij 't tapper, er
onder gezet wordt).
brenn'bar = brandbaar. eventtlarfeit, w. — =
brandbaarheid. erettn'biafe, ro. = destilleerkolf. erett'ne, w.: in ber ten = in de klem,
in den brand zitten. erettn'eilen, 1. = brandij zer ; frizeerijzer.
bren'tten, um. (b.) (brannte; brenn(e)te; ge.
brannt) (bola, Staffee, Stale, Stoblen, emu
Gcbiff) branden; (bie ,acre) frizeeren; lrannt.
mein br. = jenever stoken; (3tegel) bakken;
(9:13unben) uitbranden; (Megenftlinbe, Zieb,
Zerbreter) brandmerken; es brennt = er is
brand; was bid) nitt brennt, bas Mite ntcbt =
bemoei je niet met een andermans zaken;
ber Stops brennt mir = mijn hoofd brandt; es
brennt nod) nid)t = 't heeft nog geen Hood,
haast u maar niet; ba brennft bu bit! =
morgen brengen I dat kun je begrijpen!
wet br. = zich schoon wasschen (fig.). II.
ffiren'tten, 1. —5, — = ('t) branden; ('t) stoken
(non Oranntwein),; ('t) bakken (von 3iegeln);
W2agen) zuur.
hitte;

t3reve.

bren'uenb = brandend; gloeiend beet; (Gcbmer.
3en) stekend. eretetter, —s, — = brander
(in 2ampen); stoker; (steen)bakker; trommel
(voor 't koffiebrand,en).
even'nevbaipt, w. = Brenner-spoorweg.
erennerei', w. —, —en = (brandewijn)stokerij,
branderij; (steen)bakkerij. ffiren'tteffel, w. =
brandnetel. 8renn'gla6, 1. = brandglas.
6renttlytu4, 1. = destilleerderij. Wirettn'Olitte,
w. = drijf-, frischhaard. Zrenttlinie, w.
Orettn'utaterial, f. brandstof.
evettu'uteifter, m. = opzichter in een branderij.
tivententittet, 1. = brand-, bijtmiddel.farettit11,
= lampolie.
erettu'llbuttft, m.; .fpiegel, m.; . [toff, m.;
.ftuttbe, to.; sWeite, to. = brandlipunt; -spiegel;
-stof; -uur; -puntsafstand.
brettlMen, fd)to. (1.) = brieschen
=
tiren'te, w.
ettf e(I).
brettlein, fdp. (1).) = aangebrand of branderig
ruiken, smaken. brettalig, bvenelitt = aangebrand, branderig ruikend of smakend; (fig.)
bedenkelijk, hachelijk.
ereWbatterie, w. = bresbatterij. erele6e,
w. —, = bres; Z. legen = breft§ie'rett,
ftw. (b.) = bres schieten. ereftbie'rung, w .
—, —en = ('t) bresschieten.
[breftbaft = gebrekkig, lijdend].
tantagne (spr.: bretanje) bie = Bretagne. are.
taginer (spr.: bretanjer), m. —5, — Bretagner, Breton; Zretag'nerin, w. —, —nen =
Bretonsche. bretagltiftb = Bretonsch.
%Brett, 1. —(e)s, —er = plank; prezenteerblad;
dambord; B r etter = (dikwijls) tooneel, (de)
planken; (ftwar3es) Or. = ('t zwarte) bord;
ein Or. nor bem Slopf baben = een stommeling
zijn; bie a3 er befteigen = op de planken
(op 't tooneel) komen; s..er fcbneiben =
(eig.) planken zaken, (fig.) snorken; bas
bobren, too es am bitnnften ift = 't zich niet
moeilijk maken; bod) nut Z. rein, fiten = groot
gezag, grooten invloed hebben; 1)od) att6 Z.
tommen = tot aanzien komen; etw.
einem be3ablen = dadelijk, ineens betalen;
bet einem einen Stein ins Z. baben = bij iem.
een wit voetje hebben, in een goed blaadje
staan ; suit
ern belegen, beftiagett = met
planken beleggen, bevloeren, beschieten; ba
tit bie felt mit
. ern Perftlagen, vernagett =
ik weet bier geen uitweg meer, (ook) achter dat
land is geen land meer; fiber bie er geben =
opgevoerd, vertoond worden; banb bout
Brett! = handen thuis 1 boa Zr. fommen =
voor (den rechter) komen. Orettlten, —a,
= plankje.
bret'teln, ftw. (b.) = dammen, triktrakken e. d.
eretterbilbne, tn. = stellage, kermistooneel.
ererterbaM, 1. = planken dak. erefterbeete,
I = houten (planken) zoldering. bret'tern
= (van) planken; houterig, stijf, laagbij-den-grond(sch), dun (fig.). ffiretter.
fr§auer, 1. = houten afdak, loods. evetter.
berfleibung, = (planken)bekleeding,
-betimmering. evetlerberfatag, m., ■Wattb,
w. = houten beschot. erettertnert, 1. = planken; houtwerk. fig retteraaun, m. = schutting.
*rein, 1. —5, — = cabaret. erettintiitge, w. =
zaagmolen. erettnagel, m. = thaadnagel.
Srettliige, w. = kraan-, boomzaag. farett'•
fc§tteiber, m. plankezager; (ook) kleermakers
eerste knecht. ffirettibiel, 1. = triktrak, damspel. evetelteist, m. = damschijf.
ere'be, f —(s), —It u. —5 = apostolische brief,
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breve. Srebin'rintst, 1. —s, ..ien = breviarium,
kort overzicht. &Mee, 1. —s, —e = brevier,
getijboek.
bre'vi ma'nu = oogenblikkelijk.
= krakeling; (scherts.) bas
Sre'ael, w.
een raadsel.
ift mir eine 0. =
to.
—,
—n
=
rivier-lamprei, prik.
Srie're,
Otib'ge (spr.: brietsj), 1. —s = bridge.
Brief, m. —(e)s, —e = brief, (sours) wissel;
(spelden e. d.) brief, pakje; (auf bem Sturs3eitel:
S.) aanbod; unb Siegel geben = zich bij
kontrakt verbinden, borg (voor iets) staan;
Matter zie MauerBogen. Stiernbet, m. =
jonge adel. erierannarpne, w. = aanneming
van brieven; loket (daarvoor). eriernuffitriit,
to. = opschrift, adres. erieraudnabe, w. =
afgifte, bezorging van brieven. Orierbe•
fcbtuerer, m. = presse-papier. Orierbogett,
m. = vel(letje) papier. Srief'bote, m. = postbode. Orierbutb, 1. = korrespondentieboek.
eriertben, 1. —s, — = briefje. eviereintintri,
= brievebus. Stierfornt, w. = briefvorm.
eviergerb, 1. = briefport. eriertaiten, m. =
(brieve)bus. erierto0i, m. = hoofd van een
brief. evietturd, m. = wisselkoers. brieflie0 —
per brief, schriftelijk 23riertnasse, w. =
portefeuille, map. eriermarte, to. = postzegel.
erierntartenilatbunt, 1.; slatnntrung, w. =
postzegelljalbum; -verzameling.
Srieforbner, m. —s, — = registrator. Stier.
m4,ier, 1. = schrijf-, postpapier. erierpovto,
1. = brieveport.etiefliort, = (brieve)post.
Svierfcbaften, $1. = papieren, brieven, paperassen. erierictalter, m. = loket. erierftetter,
tn.
steller van een brief; brieveboek (handleiding).
m. = briefstijl. Sriertafcbe,
w. brievetasch, portefeuille. Sviertaube,
w. = postduif. ffitiertritger, m. = brievebesteller. tivierstutiCaa, m. = briefomslag,
enveloppe, couvert. erierberrebr, .toec§iel,
m. = briefwisseling, korrespondentie; (mit,
einem) in O. fteben = korrespondeeren, briefwisseling hebben (houden). eviertuage, w. =
brieveweger.
= zwezerik.
erieWibett, 1. —s,
evinn'be, w. —11 = brigade. stina'be.
abjutant, •(bef, u. et. = brigade-adjudant, -chef
e. d. Origabiev' (spr.: . .dje,e), m. —s, —s =
brigadechef.
evioant', nt. —en, —en = brigant, roover.
eviganti'ne, w.—,—n = brigantijn, schoenerbrik.
—s = brik.
erigg,
erigitta, erigitte, tv. = Brigitta.
evitett, 1. —(e)s, —e = briket.
britolie'ren, fd)w (b.) = brikoleeren (burl)
91ildprall treffen). eriforicbstil, m. = brikolschot.
I. brillant (spr.: briljant) = schitterend,
m. —en, —en = briljant.
brillant. II.
Ovine, w. —n = bril; (vestingb.) brilschans, lunette; einem eine 0. auffeten, ZrilIett
verfaufen = iem. een bril op den neus zetten
(= hem voor den gek houden); butt eine frembe
Q3. feben = door andermans bril (oogen) zien.
m.; •einfaffung, w.
1.)
= brilleljboog; -montuur e. d.
u.
brillie'ven, fdro. (b.) = brilleeren, schitteren.
evintbo'rittut, 1. —s beuzelarij, onzin, soep.
brin'gen, um. (b.) (brad)te; briicbte; gebrad)t) =
brengen, (aan-, weg)brengen; etw. an fid) b. —
iets in zijn bezit krijgen; (wren, eine Zod)ter
an ben Mann b. = aan den man brengen; (ein
1inb auf bas Ot)mttafium) doen; (id) werbe es)
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babin 3u b. nerfutbett, baf3 = daarheen zien
to leiden, dat ; rein £eben Oa° b. = een
hoogen leeftijd bereiken; in 9Intvenbung b. —
in toepassing brengen; in (bang, in Sug b. =
in gang zetten, aan den gang maken; bas bringt
ber Esebraut fo snit fit = dat brengt 't gebruik
mee ; (id) fonnte bas 913ort nitt fiber bie 2ippen)
krijgen; einen utn rein (belb, um ben 3errtanb
b. = iem. zijn geld, zijn verstand doen verliezen, er van berooven; eta.. tier fid) b. = wat
bij elkaar brengen, krijgen; einen aunt Oeborfam,
Sum OeftEmbnis, Sum edmeigen, Bur Oernunft
b. = iem. tot gehoorzaamheid, tot bekentenis,
tot zwijgen, tot rede brengen; einen Btt ebrett,
3u Wall b. = tot aanzien (in eer), ten val
brengen; aunt Oetruf3tfein b. = iem. iets aan
zijn verstand brengen; einen mieber fid) b. =
iem. weer bijbrengen; vgl. erfabrung,
Waffung, fertig, barnift, ter3, $tenntnis,
tapet, Zaufe, Wegfall, 3uftanbe e. a.
Stiniger, m. —s, — = brenger. ering'ic§utra,
w. = brengschuld.
Orin!, m. —(e)s, —e = (nrbb.) weide; grasheuvel, brink. faritit'filier, m. = brinkzitter,
kleine boer.
brigant' = brizant: ontploffend, ontploffings.. .
evilatt4'grattate, w. = brizantgranaat.
—n = bries; Niue, metf3ige, ftelfe
w.
(ftramme)
= zwakke, matige, stijve bries.
Brining, m. —s, —e = sprot.
evitawniansetati, = brittaniametaal.tivitate.
m. —n, —it =
Wien, 1. = Brittannih.
Brit. btilifeb = Britsch.
—11 = brits, veldbed.
Orit'frbe, w.
—s = britschka (licht open
eritftbla, w.
rijtuig).
brit'aeitt, zie brat3eln.
Sratt'sben, 1. —s, — = brokje, hapje. brat'.
r(e)Yin = brokkelig, broos, kruimelig. brat'.
tern, ftw. (b.) = brokkelen, kruimelen.
I. Sroe'ren, m. —s, — = brok, hap, stuk;
Brocken (berg). II. broe'ren, icbro. (b.) = brokken, in stukken breken; (Oft.) plukken; vgl.
belf3en,
broe'rentueile = bij brokken, broksgewijze.
Sraerleitt 1. —s, = brokje, hapje. bradlig,
zie bri5cfelig.
Sro'bel, zie r ob em. bro'beln, lobo. (1.) =
pruttelen, (op)borrelen (beim Sloten u. a.),
warrelen, (op)bruisen. Sro'bent, Sro'ben, m.
—s, = warme damp, uitwaseming, -damping
= borduurwerk.
Sroberie', to. —,
Storni', m. —(e)s, —e = brokaat(zijde).
Stout, 1. —s = broom, bromium.
Svotn'beeve, w. = braambes. Sront'beeritaube,
•ftrattib, m., .biticb, m. = braamstruik.
Srontikr, 1. —(e)s, —e = bromide (tout).
m. —(e)s, —e = bromiet (gesteente).
eront'llfariunt, 1.; w. = broomlikali(um);
-Mar.
Sronentelbeete, w., zie Zrombeere.
brotickiar = bronchiaal, luchtpijp...
*en, $1. = bronchien, luchtpijptakken.
— = bronchitis.
Srositt, m. —(e)s, —en, eron'tteni m. —s,
minder gebr. voor Orunnen.
Sron'5e (spr.: brOse), w. —n = brons,
bronzen voorwerp. 23ron'iearbeiter, m. =
bronswerker. Srotriefarbe, w. = bronskleur.
bron'iefarbett = bronskleurig. broniie'ren
(spr.: brOzieren), fd)w. (ti.) = bronzen.
Srolant, m. —(e)s, —e, Srolante, w. —n =
(brood)kruimel, kruim.
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64'1*, w. —, —n = broche.
eraWc§en, 1. —5, — zwezerik.
bveliVe'ren, id)w. (b.) = innaaien, brocheeren.
eretirnabel, tr. = brochespeld. eveleOU're,
w. —, —n = brochure.
bre'leln, Ito). (b.) = (brood) kruimelen.

favor, 1. —(e)s, —e = brood; ein air. 3uder =
een suikerbrood; rein (gutee) air. baben = zijn
brood hebben; er fann mebr als air. of fen (it);
ftwaraes air. = zwart brood, roggebrood;
weir3es Or. = wittebrood; rein Iettes 3. irt ge.:
baden = zijn laatste uurtje heeft geslagen.
Orot'llaubteilung, w.; *Wider, m.; •bauut, m.,
u. Ft. = broodlluitdeeling (-bezorgmg); -bakker;
-boom e. d.
23vat't§en, 1. —s, — = broodje.
avot'lletivetb, m., .fruf4t, w.; .fterr, m. —
broodilwinning; -vrucht; -heer (patroon).
6rot'lltatutuer, tv.; • ravven, m.; • raften, m.;
./orb, m., u. a. = broodnkamer (ook: spijskamer); -kar; -kart (-spinde); -mand (-korf,
-bak) e. d.; etnem ben ..forb bOber btingen =
't iem. minder gemakkelijk maken, iem. kort
houten.
kotto4 = broodeloos ; (non Saten) weinig opbrengend, nutte-, broodeloos (b.. e Stunit).
evotlitnanger, m.; 'mark, w.; sueib, m. u. a. —
brootigebrek; -bon; -nijd e. d.
evotictaufet, w. = ovenschop. Oreft4nitte,
w., .1tbuittc§en, 1. = sne(d)e brood, boterham.
erot'lliPenbe, w.; .tape, tr.; .teig, m. = broodlluitdeeling; -zetting; -deeg.
6rotbertvanblung, W. = transsubstantiatie
(zie Zransfubitantiation). evotIvilfenftrAft,
to. = broodwetenschap (om den broode beoefend).
brofiern, ftw. (b.) — (van kokend eten) pruttelen
spettern.
erot'auder, m. = broodsuiker.
evougiraut (spr.: broe'em), m. —s, —s = brougham (2-persoons rijtuig).
kouillie'ren (spr.: broeljieren), ftw. (b.) =
brouilleeren, in verwarring brengen, kwade
vrienden maken. 6rouition' (spr.: broeljO), 1.
—s, —s = klad, schets.
evelvItiug, m. —s, —s = browning (revolver).
Svoirban, m. —s = (een soon) wit bier.
brr: = brr!
I. 644, m. —(e)s, airilte = breuk (ook med.),
barst, scheur; verbreking, schending (bes
Wriebens, eines Stontrafts); breuk (in ber
9letettfunft); getabnliter, gemeiner a3. =
gewone br.; (Steinbr.) groeve; in bie airftte
get)en, fommen, fallen, geratett = mislukken,
in duigen vallen, afspringen; airftt e (131.) =
(ook) afgebroken takjes; hoog spoor (door 't hen
in de takken achtergelaten); [64'0e = overtreding, boete]. II. 64(0, m. —(e)s, airilte,
eruct, 1. —(e)s, Orild)e(r) = broek(land),
moeras. [III. 61.14, w. —, airiite = broek].
erucb'battb, 1. = breukband. evuiWbac4, 1. =
gebroken dak. erucb'bort, 1. = dorp in 't broek.
buttOleft = breukvast, onbreekbaar. erui§'.
'Mite, ir. = breuk(vlakte). budO'frei = zonder
breuk, breukvrij. 6vutfrgla0, 1. = breukglas,
glasgruis. 6rudyftafer, m. = wilde haver.
6mW/m/ter, m. = breuk(in)houder. bru'c§ig=
moerassig. briVtio = gebroken, met breuken
of scheuren; breekbaar, bros; b. werken = (ook)
beginnen te breken; b.. er bausrat = geschonden, gebarsten huisraad. evueb'etafter, I. =
breukpleister. erucO'verbnung, m. = rekening
met breuken. 6414'14/cue, iv. = spalk.
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baut'fit§er = brutf eft. OruCtein, m. =
(natuurlijke) bouwsteen (uit de groeve). 640'.
Witt, 1. = brokstuk, fragment. bruOltiitthaft,
.tveile = broksgewijze, fragmentarisch. eruiir.
tell, m. = fraktie; (ook) aandeel, quotum.
et•ut§luallev, 1. = moeraswater. 64(0401,
to. = breuk(getal).
erfter'Men, 1. —s, — = brugje, bruggetje.
Sviiefe, w. —, —11 = brug; viadukt; eine air.
mad)en (im Spiel) = een serie maken; bie air.
(alle air ..n) linter fit abbreten, abbrennen =
zijn schepen achter zich verbranden; einem bie
air. nieberIaffen, treten = iem. hulp verleenen,
in de hand werken, tegemoet komen. brilefett,
ftw. (b.) = een brug leggen. SviiefenbOn =
rijweg van een brug. 64efeubalfen, m. —
bind-, draagbalk. Sviietenbau, m. = bruggebouw. Oviiereuboot, 1. = ponton, lichter.
eviierenbetle, tr. = rijvloer (v. d. brug).
Oviierengettittber, 1. = brugleuning. 6viiefen.
ram, m. = ponton. 64efeutlappc = klep
van een ophaalbrug. 64e/curve, m. =
bruggehoofd. 64etenieftne, tv. = brugleuning.
64ereutneifter, m. = bruggeinspekteur. 641'.
feneeilev, m. = brugpijler. 64erettlitiff, f. =
ponton. 234erentrain, m. = pontontrein.
64efetrivage, w. = baskule, brugbalans.
64efett3oll, m. = bruggegeld. 64d'uer, tn.
—5, — = bruggeman. Sviiefung, tr. —, —en=
houten stalvloer.
Ovu'bel, m. —s, — = modderpoel; ook =
air ob em. bru'beln, ftw. (t.) zie brobeln.
6ru'ber, m. —s, airftber = broeder, broer;
bienenber air. = leekebroeder; eitt luitiger air.,
air. Quitig = een vroolijke klant, pretmaker,
vroolijk Fransje; gleite airftber, gleite Stappen
= gelijke monniken, gelijke kappen; bas ift
unter air-abet/I 100 (bulben Wert = voor 100 gld.
is dat niet duur. evu'bcvart: nad) l3. = broederlijk. evirberdon, 1. —s, — = broertje.SetY.
bergemeinbe, iv. = Broedergemeente, Hernhutters. evieberOaub, 1. = broederhuis. 64'.
berOaub, 1. = Broederhuis (v. d. Hernhutters
en opleidingshuis voor jonge geestelijken).
6vu'berners, 1.; .finb, 1.; sruf, m. u. a. =
broederllhart; -skind; -kus e. d.
briVbetlicf) = broederlijk. 64'berritbreit, w.
— = broederlijkheid, broederschap. evii'ber.
lihaft, w. —, —en = broederschap; genootschap, (geirtlite airuber. ob. airilberitaft) gemeente; air. mit einem maten, ftlier3en =
broederschap met iem. sluiten; air. trinfen =
b. drinken ( d. i. op trouwe vriendschap drinken
en overeenkomen elkaar voortaan te bu3en).
eru'beafrau, w. = schoonzuster. Orteber6.
lOn, tn. = neef. evu'berevitt, tn. = broedertwist.
&fin*, 1. = Brugge. 64teger, tn. —s, — =
Bruggenaar.
6440, w. —, —n = (vleesch)nat, bouillon, jus,
sans; eine lange air. fiber (9Iff.) maten = een
lange soep van lets maken (fig.); in ber air.
fteden = in de pekel, in de klem zitten; eine
itOtte air.! = een mooie geschiedenis! 64'§en,
rcbw. (b.) = broeien (met kokend water); weeken
(in heet water). Oviib'fat, 1. = broeikuip.
64blutter, 1. = spoeling. brillybeiff =kokend
heet, dampend; (fig.) heet van den rooster, h.
van de naald. 641yreffel, nt. = broeikuip.
23401, tn. —(e)s, —e = moeras, broekland,
modderpoel.
Stiirratei0en, f . = sauspannetje. intrytvant',
zie briibbeir3.
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Icbw. (b.) = brullen, loeien, bulken.
eriill'oc06, m. = (fok)stier, bul.
Sruntut'betr, m. = (brom)beer, knorrepot.
Srunun'bart, m. knorrepot, mopperaar.
Srunon'tiat, m. = brombas, -pijp. brommer.
Sruntnt'eifen, = mondharmonika; brombeer.
brumlnetn, fcbto. (1.) = een beetje brommen,
mompelen. brunt'uten, fcbw. (b.) = brommen,
mopperen, knorren; gonzen; in ben 93art br. —
binnensmonds mopperen; er muf3 br. = hij
moet br. (im (fiefangnis), moet schoolblijven.
Ovum'me; —s, — = beer, brommer (bas,
orgelpijp en vlieg); brombeer, -pot. Stumm'.
'liege, to. = bromvlieg. brunt'utig = brommig,
knorrig. Srunun'treitel, m. = bromtol.
8runint'oc0, m. = stier, bul; stommeling.
Sruntut'iciAbel, m. = haarpijn, kater.
= brunelle (plant).
*Rundle, w.
briinett' = bruin(harig); e = brunette.
Srunft, w. — = bronst(igheid). brunflen, rd)w.
(b.) = bronsten, tochtig zijn; paren. brunflig=
tochtig, bronstig. Srunft'aeit, w. = bronsttijd.
Srun'bitb, Srunbit'be = Bruunhilde.
Sviinier'ellen, 1. = bruineerstaal. briinie'ren,
fcbto. (1.) = bruineeren. Sriinte'rer, m. —s,
— = bruineerder.
—n = pantser, kuras].
[ertin'ne, w.
Srun'nen, m. —5, —= (wel)put, wel, (wel)pomp,
fontein; (minerale) bron, mineraal-, bronwater,
in ben Q3r. fallen = (fig.) in 't water vallen,
mislukken; wenn bas Slinb ertrunten butt
matt l3r. 311 = als 't kalf verdronken is, dempt
men den put; Q3r. trinfen = bronwater (de
wateren) gebruiken. Srun'nenaber, w. = bronader. —
N run'nenanftntt, tn. = mineraalwaterinrichting. Srun'nenarit, m. = baddokter. *run'.
nenbedet, m. = putdeksel. Stun'nengaft, m.=
badgast. evun'nengebrauc§, m. = gebruik van
bronwater. Srun'nenfiaten, m. = puthaak.
Srun'nentreffe, w. = waterkers. Orun'nentur,
W. =bad-,bronkuur.evutt'nentneliter,m. = bronmeester, opzichter over de fonteinen en waterwerken. Srun'nenart, m. = badplaats. *run'.
nenranb, m. = putrand. Srun'nenvoto, 1.,
grOtire, w. = wel-, leiding-, fonteinbuis.
Srun'nentati, 1. = bronzout. Srun'nenidouen.
get, m. = zwengel. Srun'nenteit, 1.= puttouw.
Srun'nentualler, 1. = pomp-, putwater. Arun'.
untie% tu. = seizoen (voor de baden).
tein, 1. —5, — = putje, fonteintje, pompje.
Srunn'quelt, m., squette, w. = bronwel, wel
van een put.
Bruno.
Sru'no, nt.
Srunit, w. — = [brand, (inwendig) vuur, gloed] ;
= beet, vurig, hartook = a3runft.
brunf tig. Srunitiett,
stochtelijk enz. ; ook
zie Zirunft3eit.
brun'ien, id)w. (b.) = (obb.) pissen.
—n, zie a3rOscben.
Sale, w.
bald**, idno. (b.) = kabbelen, ruischen.
= brusfcbw.
'mita = bruusk.
keeren, aansnauwen.
Sand, 1. = Brussel. Zviirfelev, et•iiiffer, m.
—5, — = Brusselaar; (//bi.) = Brusselsch;
Sr. apiten Brusselsche kant. briiirterit4 =
Brusselsch.
Sruft, w. Q3rftite = borst (ook van kleedingstuk); rijglijf; [id) itt bie $r. werfen = een
hooge b. opzetten; es Iiegt ibm, er bat es auf ber
Q3. = 't zit hem, hij heeft 't op de b. Sruit'aber,
w. = borstader. eruffbnnb, 1. = borstverband;
boegband. Sruftbaunt, m., zie 3 ru ft b ol3.
Sruft'beere, w. = borstbes, jujube. eruftlein,
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= borstbeen. Zruft'beflenunung, .belttiver•
be, w. beklemming, benauwdheid, last op de
borst I. = borstbeeld. Sruftbinbe,
w. = borstverband, -lap. Sruit'bobrev, m. =
kruk-, borstboor. tiviifftben, 1. —s, — =
borstw.
borstje, (rijg)lijfje.
Idler; (ook) zwezerik.
briViten tick id)w. (1.) = een hooge borst opzetten; [id) mit etw. br. = met iets pronken,
zich op iets beroemen.
Sruifflentgiinbung, w.; sfell, f.; .fettentiiinbunfi,
w.; w.; .ftojfer, = borstliontsteking;
-vlies; -vliesontsteking; -vin; -vinnige.
Sruit'llgan g, m. ; sWie, w.; .0013, 1. borstilbuis ; -holte -hout (-boom aan 't weefgetouw).
Sruit'llfaiten, m.; .tuat§en, m. ; .'orb, m. ;
.trautpf, m. = borstl lholte ; -been ;-kas ; -kramp.
*ruirlitrante(r) ; .trantbeit, w. = borstillijder;
-ziekte (longaandoening).
Srufftraule, w. = plooisel, jabot. 8ruft'freb6,
m. = borstkanker. Sruit'lath m. = borstlap,
slab(betje); keurs(je). Sruitleber, 1. borstlap
(bij 't schermen).
w.; .leiben, r.; .leibenbe(r) =
borstirwering; -ziekte (-kwaal); -lijder.
Sruffnabet, w. = borstspeld. Sruit'Ottatter,
1. = borstpleister. bruft'reinigenb = borstzuiverend. eruftivienten, m. = borstriem.
m. =
Sruffiaft, m. = borststroop.
borstschild; borstplaat (bee bobenprierters) ;
borstschild;
(als
ambtsteeken);
(metalen) plaat
-stuk (ber Znieften). Sruit'irbleier, m. =
sluier, halsdoek (ber 9lonnen). Sruftltreif en,
m. = strook, jabot. Sruit'itild, I. = borststuk
(aleifcb unb non 3nfelten of w.); borstbeeld,
buste; borstlap. Sruitlutt, m. = borstlap.
eviiltung, w. —, —en = borstwering, balustrade. tiruitluarie, w. = (borst)tepel.
Melo, w. = borstwering. Sruftluur3(e1), w. =
engelwortel.
'rut, w. —, —en = broeden, broei; broedsel;
gebroed, soort; jongen (my.); zaad (ber Seiben.
raupett); $r. feten = kuit schieten.
m. —, —en =
brutal' lomp, ruw.
lompheid, ruwheid.
eriit'anttalt, w. = broeierij, broeiinrichting.
Sriit'apparat, m. = broedmachine. erut'biene,
w. = hommel.
icbw. (b.) = broeden;
fiber br. = over iets peinzen, tobben,
soezen, br. •, $61es br. = kwaad br., brouwen.
erurgebiet, 1. = broedgebied. eriit'baub, 1. =
broeierij. briit'beiff u. brufbeiff = broeiend
beet. Srufbenne, w. = broeikip, -hen. Brut''
bit5e, tv. = broedhitte. brietig = broedsch;
b .. es c i = vuil el; b .. es Wetter = broeierig
weer. Sriit'afen, m. = broedkachel, -machine.
Srutrebier, 1. = broedgebied. Srutitatte,
w. = broed-, kweekplaats.
battle = bruto; b. fur netto = b. voor netto.
Sruttollbetrag, m.; seinnabme, w.; sertrag, m.;
=gout*, 1., u. a. = brutollbedrag; -ontvangst;
-opbrengst; -gewicht e. d.
Srutleit, w. = broeitijd.
brut'3eln, id)w. (t.) = brotein.
1. —5 = brucine.
b/S. = bet Sicbt.
. bit: = psti sti sjt1
bt., btto. = brutto.
Sub, zie Q3ube.
butebeln, id)w. (b.) = bobbelen.
popelen.
bub'bern, flip. (1.)
SiibAen, 1. —5, — jongetje, knaapje, ventje.
Ou'be, m. —n, —tt = jongen knaap; lieveling;
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boef, schurk; Boer (im Startenipiel). bit'bett.
Ijaft = jongensachtig. Sullenbaftigfeit, w.
—en = jongensachtigheid. Ou'benitreic#, m.,
%WM, 1., SiibereV, w. —, —en = jongensstreek;
boevestreek, -stuk, schelmerij. *WW I. = broer I
—nen = slechte schelmachtige
Sleben, w.
vrouw; schalkje. bii'bili§ = schelmachtig,
boevig, laag.
—s, ..bonen = steeneppe; liesOu'bo(n),
buil.
—s = boeman.
m.
Stud), f. —(e)s, Oftcber = boek; etw. 5u Zucbe
bringen, ins emtragen = lets boeken; 18.
fiibren, balten, bie Zficber fribren= boekhouden;
1tebt = echt, oppentop;
wie er (fie, es) im
ein 41apier = een b. (25 vel) papier; ook =
91eubucb. *Int'abel, zie l8 rief Abel; (ook) adel
van geleerden. SucfrantOer, m. = klaverzuring.
Sucbarer bie = Boekarije.
eitiO'baunt, m. = beuk. 3uc4'bittber, m. =
boekbinder. Stut'binberei i, w. —, —en =
boekbinderij.
SucWbinberlIgefelle, m.; .luttit, w.; .preffe,
w. u. a. = boekbindersIlknecht; -kunst; -pers
e. d.
etteO'bedel, m. = kartonnen omslag.
Sucb'bruder, m. = boekdrukker; (tor) letterID. = boekdrukkerij.
zetter.
Suclrbruderfarbe, w. = drukzwartsel. Stub'.
-unst. fIStu§'s
boekdrukk
W.
=
bruderfunit,
bruderleifte, w., .fted, m. = vignet.
= drukzwartsel.
brudericbtuarse,
= beuk(eboom). ZuWetTer,
OW*, w.
ieic4e1, etettel (u. /D. -, —n =
beukenootje. embieinbastb, m. = boekband.
Sii'ttelcben, 1. —a, — = boekje, boekske.
I. buicfjett, fcbw. (b.) = boeken. II. bu'ebett,
biiAett, 91bi. = beuken.
w.;
f. =
18u'i0enActin, m.;
beuke(Ibosch; -haag; -blok.
9lntwort
=
onbehouwen,
lomp
bultenfc§eitene
antwoord.
18fi't§erab1Cut, m. afsluiting van de boeken.
*ii'e0erlIbeletreiber, m.; .brett, 1.; .freuttb, m.;
sgeftell, = boekellbesciutver (bibliograaf);
-plank (-rek); -vriend (-liefhebber); -rek.
einterbanbel, m. = boekhandel. eirc§erlitutbs
lung, w. = boekhandel, - winkel.
eillterlIfenntniO (.funbe), w.; gfratn, m. =
boekellkennis; -stalletje (-rommel).
eilAerfabett, m. = boekwinkel, -handel.
*WetierIlliebbalter, m. •, xtnarber, m.; inarr, m.;
boekeHliefhebber; -maker (kom1.
pilator); -gek; -rek.
Sii'c§errebifor, m. = accountant.
m.; slant, m. = boeklIbeoordeelaar (censor); -zaal (bibliotheek).
boekeverzameling.
eilit4erfatnittluttn, w.
eil'eberfc§au, w. = boekbeschouwing.
eircberiltbutierer, m.; sli4rant, m.; ifprai0e,
to.; **nib, m.,• quebt, to. = boekeRflanser;
-kast; -taal; -stalletje; -manie.
18iil§erberlei0ev, m. = houder van een leesbibliotheek. eilittevberieic§ttiO, 1. = boekelijst,
katalogus. Silittevtuurtn, tn. = boekworm
(3nieft); (fig.) boekeworm, -wurm.
= boekvertrek, bibliotheek.
simmer,
eutft'e14,e, w. = hagebeuk, eschdoorn. ***Ws
lint, m. = (gewone) vink.
SucirlIforberung, w.; %form, u).; PffiOrer, m.;
qiibruttg, w. (einfad)e unb boppelte) = boek11vordering (aan 't staatsschuldboek); -vorm
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(-formaat); -houder; -houding (enkele en dubbele).
23utt'golb, 1. = bladgoud.
eutt'llbafter, m.; .balterei', w.; sljaltung, w.;
.fjnnbel, = boenhouder; -houderij; -houding (-houden); -handel.
m.; sbanblung, w. ; m. ----boekilhandelaar; - handel ( - winkel); - Winkel.
euclyleinen, 1., aleintuanb, to. = boekbinderslinnen. eutt'uttuter, m. = bookmaker.
= volgens de boeking, geboekt.
beukenoot.
18u0'mt1l, w.
Sue46, m. —es, etutO'baunt, m. = buks(boom), palm(boompje).
23141tubberittittbige(r) = accountant.
eurfOlbautn)fols, 1. = bukshout.
SiicWcOen, 1. —5, — = busje, blikje, doosje.
ZudrIllcbutud, m.; .1c4ufb, w. = boekl!versiering; -schuld.
—n = (gwst.) broek, bokse.
Suc§le, w.
Wattle, w. = bus, doos, blik; buks,
karabijn; (machinedeel) ring, voering; bie 18.
ber l3anbora = de doos van P.; alle aus einer
fcbmieren = allen over e6n kam scheren.
fcbw. (1.) = (om)bussen; schieten.
1. = vleesch in bussen, in blik.
= geweerzak.
eildriettfutterat,
wapenhandelaar.
Oiinbler, m.
Siic4lettliluge1, ID.; .1auf, m. (.robr, 1.) u. et. =
karabijnilkogel; -loop e. d.
Siicb ilentnatter = (mil.) reparateur. [1Elik§lets.
uteitter, m. = kanonnier]. Siirblenidiaft, m. =
karabijnkolf. m. = buksschieter, (oud) busschieter.
eueOltabe, m. —n, —n = (boekstaaf), letter= hoofdletter; Heiner Z. =
(teeken); grof3er
gewone, kleine letter; nad) hem . n = volgens
de letter. OuCtithelei i , w. — = letterknechterij, -zifterij. buWitiibetn, fcbw. (b.) = aan
letterknechterij doen, zich to veel aan de letter
houden. eut4'itabettfolge, w. = alfabetische
volgorde.Sucfritabentstettic§,m. = letterknecht.
*stifritabenreclimstig, = algebra. *mfr.
ftaben141011, 1. = letter - , geheimslot. fmcdj.
itabie'ren, ftw. (b.) = spellen. *u4'ircibler =
93ucbitabenmenfcb.
= letterlijk.
eutWinalb, m. = buksboombosch.
*n(44 w. —, —en = bocht, kreek, inham, baai,
golf; (fig.) haven; — bocht (voor 't vee); hut,
afgeschoten hoekje, bed e. d. blutlett
een bocht, baai, inham vormen.
fcbw. (b.)
= bochtig; met bochten of inhammen;
(van bladeren) gegolfd.
***Wind, m. = (boek)titel.
SuOung, w. —, —en = bocht.
euicbung, W. —, —en = boeking; eine Z.
macben = boeken.
*tutlueisett = boekweit. aurblueisettgrii4e,
w. = boekweitegort.
= leesteeken.
6u4'seicben,
I. euefel, m. —s, — = bochel, bolt; (op metaal)
buil; (fig.) rug; einem ben Z. uoII prugeln =
iem. een flink pak ransel geven; einem ben 18.
Dolt Iftgen = iem. allerlei leugens op de mouw
spelden; einen breiten Z. baben = een breeden
rug hebben; (fie fOnnen) mir alle ben Z.
rauffteigen, runterrutfcbett, langrutfcben = allemaal naar de maan loopen; vgl. lacb en.
II. ***clef, w. beslag (metaalversiering op boeken enz.); ring, gesp, knop; krul,
lok; knopje (am 43ferbegebi13)
bultachtig. budle)fig = met
bud'(e)lidit
bulten; gebocheld; hobbelig. 18udetinWfi, m.
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—5, —s, Sudelo'runt, m. —s, —5 = bultenaar, gebochelde, bocheljoen. bucletn, 1d)w.
(b.) = bochelen, een hoogen rug zetten.
biielett tick 1d)w. (b.) = bukken, buigen.
m. —s, —e = bokking.
Stie
budlidg, bud'tig, zie buctelicbt, bucfelig.
m. —s, —e = buiging, nijging;
bokking. SiidlingutarOer, m. = komplimentemaker.
Sudifin, m. —s, —s = buckskin.
—n = (gm.) flesch.
Subibel,
bub'beln, Rim. (b.) = wroeten, woelen, graven;
Starteffeln b. = aardappels rooien.
Subbb(a)iWtmtb, m. = Boeddhisme. Subblitie,
M. —en, —en = Boeddhist. bubblit'jtilt4 =
Boeddhistisch.
—tt kraam, (kermis)tent, -spel;
kast (= kamer); keet, barak; bie 0. Bumacbett =
(in zaken) de kast, den boel sluiten. Su'ben.
gelb, 1., .3ind, m. = kraam- staan-, stand-,
marktgeld. Stebettleute, = kramers,
spellemannen. Su'benObotogra04, m. =
kermisfotograaf.
Subget (spr.: buudzjee', bOd'zjet), 1. —s, —s =
budget, begrooting; vgl. auf lien. Subgero
beratung, w. = begrootingsdebat.
—n = herberg. Subtler, m. —s,
Subtle, tv.
= herbergier. Subilerlaben, m. herberg.
Stiblter, m. —5, — = keuter, huurboer,
klein grondbezitter. Sablteritelle, w. = gering
boereerf.
Siifett, 1. —(e)s, —e = buffet. Siifettier'
(spr.: . .tjee), m. —s, —s = buffethouder.
buff, m. —(e)s, —e = kast (nl. bordeel).
Sufflootine, W. = tuinboon.
= buffel (ook fig.), stomm. —s,
w. —,
meling ; (stud.)
Ortff(e)ler.
—en = geblok, hengsterij, gezwoeg.
=
Sfiflelljtjaut, tr.; •born, I.; .jagb, w., u.
buffellihuid; -hoorn; -jacht e. d.
bfifleln, id)tu. (b.) = blokken, vossen, hengsten,
zwoegen. Sitfl(e)ler, m. —s, — = blokker,
vosser. Stiflelodife, m. = buffel.
Buffo, m. —s, —s u. Ouffi = basbuffo.
Sun, m. —(e)s, Q3ftge = boeg; bocht, kromming, plooi; schoft (eines 43ferbes); schouder(stuk) (eines States, Stalbes). Sug'anter,
= boeganker.
beugel; hengsel.
SAW, m. —s,
= pers- of
SilgellIbrett, 1.; ',ellen, 1.; •fatte,
strijkliplank; -ijzer (-bout); -vouw.
Stigeler, w. —, —en = gestrijk, strijkerij;
drinkpartij, jool. bii'gelfeit = beugelvast, vast
in den stijgbeugel. SirgelgelcOtift, 1. = strijkinrichting. Sregettabett, tn. (ebb.) = .brett.
ftw. (b.) = strijken, persen; stevig
drinken, 'm rakers. Sii'getrieuten, tn. = stijgbeugelriem. to. beugeltasch.
buglatm = ontwricht (van een paardeschoft),
boeglam. SuglOute,
— = boeglamheid.
Siigle'ritt, w. —, —nett = strijkster.
ettglieriattler, m. = boegseeranker. *uglier'.
boot, 1., .bantOfer, w. = boegseer-, sleepboot.
buglie'rett, icbw. (b.) = boegseeren, op sleeptouw nemen. Suglie'rer, m. —s, — = boegseerder, sleeper.
Suglierilloint, tn.; .tau, 1. = sleepilloon; -tros.
SuglOriet, 1. —(e)s, —e = boegspriet.
etteltiid, 1. = schouder(stuk) (eines clytfes,
9littbes); boegstuk (Slanone).
—s = boeman.
3utjbulj', m.
=
SiV4e1, In. —a, —, OKA tn. —(e)s,
heuvel, hoogte, bult.
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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I. *Ole, tn. —tt, —n = minnaar. II. Suble,
w.
—n = boel, minnares.
bublen, id)w. (b.) = boeleeren, boelen; um ein
rauenaimmer b. = een vrouw 't hof waken;
um etto. b. = (vleiend) naar iets staan, dingen.
Sailer, —s, — = minnaar, boeleerder.
bulyteri14 = koket, galant, lokkend.
w.
—nen, zie Q3 u I e II. Subl'it§aft, w. —,
—en = minnarij; [minnaar, minnares).
Sulytte, w. —, —n = stroomdam, krib; (ook)
steiger (aan water), kaai; (in visschuit) beun.
23ittrne, w. —tt = tooneel, schouwburg;
stellage, tribune; (ebb.) zolder; platform (in
eitter Orube); Tiber bie 0. geben = opgevoerd
worden; bie 0. betreten = op de planken
komen, bij 't tooneel gaan. bii4ineuricbw. (I).) =
bevloeren (met planken), bezolderen; welven;
beschoeien.
SiarnettlIattgeOrige (I.); 4e/oration, w.;
.bitttev, tn.; .bitt)tung, = tooneellipersoneel;
-dekoratie; -dichter; -dichtwerk (dramatisch
gedicht).
bflO'nettfitbig = tooneelmatig, geschikt voor
't tooneel. Siiirttentieber, 1. = plankekoorts,
-vrees. biiirttengemilt, .gerettt, gOaft, zie
g Sittrnenbelb, tn. = tooneelheld.
Siiirttenntaler, m. = tooneelschilder. btiO'nen.
= tooneelmatig.
m.; •unternebtnung, W.; sbor.
ljang, = tooneellidans (ballet); -onderneming ; -gordijn (-scherm).
coulisse.
SiiWnenwattb, tv.
bitirren, zie gebftbren.
—s, —e, Sufaltler (4 eilben),
Suranier',
—s, — = Boekanier.
Outete, 1. —(e)s, —e = boeket, ruiker.
Outolita, 431. = bukolische of herderszangen.
eutoliter, tn. —s, — = Bukolisch dichter.
butolift§ = bukolisch.
SuroWilta bie = de Bukowina.
Suleine, zie Outten.
—n = bal(letje) gehakt.
3ulet'te, to.
Sulgarqe), tn. —en, —en = Bulgaar. Outgo.
yet' bie, Sulga'riett, I. = Bulgarije. butga'.
Bulgaarsch.
rife§
—n = leeren zak, ransel; (gwst.)
23ul'ge, tv.
golf.
u. Suli'n(e), tv. —, —en = boelijn.
Sulla'rtunt, 1. —s, ..Tien = bullarium, bulleboek.
Sull'auge, 1. = rond (kajuit)venster, patrijspoort.
Sull'bogg, tn. —s u. —en, —en, Sull'bogge,
w. —, —It = buldog.
bul, stier. II. Sete,
I. Zulle, tn. —tt, —tt
—tt = bul, oorkonde; (kleine) schuit
w.
(auf ber aBeier). III. Sulfite zie
buldog.
Sullettbeiter, tn. =
Sullenbut* zie Oullarium.
Sullentalb, 1. = stierkalf.
Sullienlautmlung, tr. zie Oullarium.
Surlerloge, tv. = amfitheater, schellinkje.
burtern, Rim. (b.) = bolderen, poffen, knallen.
(spr.: balleteq), 1. —s, —s = bulletin.
8ull'o$1,8, tn. = stier, bul.
Mlle, w. —, —It, Sullen, tn. —s, — = (nrbb.)
bult (van den grond).
bunt! = born!
Su'uterang, tn. u. 1. —a, —e = boemerang,
werphout.
23uut'utel, —s, — = wandeling; bungel;
auf ben Z. gel)en aan den boemel gaan, gaan
wandelen. Suntuteter, w. —, —en = geboemel,
9
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geslenter, gelummel. Sunt'utelftilie = umm.
Ier. bunentetn, fcbtv. (b.) = lummelen, lanterfanten, rondsienteren; boemelen; bungelen.
butn'ut(e)lig = boemelend, rondslenterend.
Zuttentettuagen, m. = diligence. euttemetiug,
m. = boemeltrein.
Ountneter, m. —s, — = lanterfanter, leeglooper ;
boemelaar.
= duikebuui ! = bons ! bow! OuntOleule,
laar (v. d. lischdodde).
I. Ounb, m. —(e)s, 0iittbe = (ver)band; lasch;
ribbing (eines a3ucbes); (tiirfifcber) tulband;
(ver)bond, koalitie; toets (diner (bitarre,
31tber u. et.); (aan kleeren) band, strook; ber
= 't Oude, 't Nieuwe Verbond
Witte, ber lReue
(Testament) ; ber britte im ..e rein = de
derde bij iets zijn. II. Snub, 1. —(e)s, —e =
bundel, bos.
Siittb'f§en, 1. —s, — = bandje, strookje. *uttb'a
cite**, 1. = staafijzer. Siitt'bet, I. —s, — —
bosje, pak(je), bundel; rein a3. fcbniiren = zijn
boeltje pakken. 1. —a, — =
bundeltje, pakje.
biitt'betn, fcbtv. (b.) = in bossen, pakken binden;
zich (in een bond) vereenigen, samenzweren.
bfin'beltueile = bij bundels, bij bosjes. Sun'•
bedatte, w. = bondsakte. Oun'beObrutft, m. =
bondbreuk, schending van 't verbond. bun'beOs
Wittig = afvallig, trouweloos. Oun'beObrubev,
m. = bondsbroeder. eutt'be6biratoviunt, 1. =
bondsbestuur. Oun'bebfett, 1. = bondsfeest.
Zun'beegenolle, m. = bondgenoot. eun'be6s
genollenlettaft, w. = bondgenootschap. bun'.
beOgettöffilit = bondgenootschappelijk.
Sutt'beCtiiitte, w.; 'Ube, w. = Tabernakel des
Verbonds; Arke d. V.
eutt'bOuteuftte, 131. = verbonden mogendheden. butt'be6ntii1ig = volgens 't bondsverdrag, (ver)bonds.. .
Zun'be611vat, m.; •vegievung, w.; .itaat, m.;
stag, m. = bondsliraad; -regeering; -staat (ook:
federatie); -dag.
takkeboshout.
*unb'bots, 1.
bondig, kort; geldig, afdoend; bindend.
Nate% w. — = bondigheid, enz. vgl.
m. —s, — bondslid; (minder
gunstig) bonder, bondsman. Siittb'nev, m. —s,
— = bondslid; bewoner van Grauwbunderland.
Siinb'ni0, 1. —f es, —re = (ver)bond. [Snub'.
[cOttO, m. = boereschoen (met riemen over den
voet), in den Boerekrijg teeken en leus van,
opstand]. euttblvanb, W. = vakwand. buttb'.
*vette = bij bossen, bij pakken, bundelsgewijs.
eutege, W. —, —n = trom(mel), (soort) fuik;
(plant) waterpunge.
bunker. buu'fern, rdm.
un'fer, m. —s, —
(b.) = bunkeren
Bunt, w. —, —en = beun (in vischschuit).
euttgenbrettner, m. = Bunsensche brander.
bunt = bont, veelkleurig, geschakeerd; b..es
3apier = gemarmerd papier; eine b..e .Slarte
= een prentbriefkaart; er mad)t, treibt es au
b. = hij maakt 't te bout, te kras; (es gent)
b. au, ber = er raar toe; es lommt immer
b . . er = 't wordt hoe langer hoe erger ;
vgl. 91ocf. Ount'butd, m. = kleuredruk.
Ountltivber, m. = (bont)verver. buntfarbig =
bout, kleurig. buntitedig, •geftedt gevlekt,
gestippeld. amino% w. —, —en = bontheid.
OuntlmOier, = gekleurd papier. bunt'.
Itberfig = bont-, veelkleurig; gemengd. bunt'x
lebillevnb = weerschijnend. Suitt'Oni4t, m. —
bonte specht. Outdid% m. = kleurpotlood.
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euteie(n), zie 13un3en.
Sur, m. —5, —en = Boer (in eftbafrifa, audt
im adtwarawaIb).
Surat', m. —(e)s, —e = borat,brat(aBollenitoff).
—n = last, vracht; (ook) bos,
w.
bundel. biiv'bett, fcbw. (b.), zie , aufbilrb en.
re,
w.
—n
= (nrbb.) overtrek, sloop.
*Ai
Oman' (spr.: buroo), —5, —s = bureau,
kantoor. ettreau'beantte(v) = ambtenaar.
Suveattlfief, m. = bureauchef, chef de bureau.
Sureau'bienev, m. = kantoorknecht. euveau•
kat', m. —en, —en = bureaukraat. *menu.
tratie' (spr.: burokratie), w. —11 bureaukratie. buveautralildt = bureaukratisch.
6uveau'ituttbett, 131. = kantooruren. ettreatt's
bovitettev, m. = bureauchef, chef de bureau.
Zu'venbolt, f. = Boerevolk, vgl. Our. Cadge,
burette, schenk-, maatglaasje.
burg, w. —, —en = burg, burcht (ook fig );
(jag.) beverhol. Surgibann, m. = burchtban.
m. —n, —n = borg; einen . .n
rtellen = borg stellen; ben 0..n muf3 matt
wftrgett = wie borg blijft, moet betalen.
Siiv'genteifter, zie iirgermeliter.
bia'gett, Rim. (b.) = (fur einen, fur etw.)
borg blijven, instaan voor; etw. b. etw.
Derbiirgen.
Siiv'ger, m. —5, — = burger. eilegeenbel,
m. = burgeradel, patriciaat, patriciers. *ilex
gevattO1dtuf3, m. = gemeenteraad (Mitt. en
0abett); burger-komitee. *iiegeveib, m. =
burgereed. Siiegerfreunb, m. = volksvriend.
Siiv'fiergavbe, w. = burgergarde, -wacht.
= burgerschapsgeld.
Siiegergelb,
= burgerilSiiegerlIgereebtlame, w.; -in,
voorrechten);
- es.
rechten ( eltegeviltvani, m. (-frond, w.); stvieg, m.;
•tate**, 1. = burgerlikroon; - oorlog; - leen.
biiv'gertitft = burgerlijk. *ia'neviittreit,
— = burgerlijkheid. Siiv'gevuteifter, m. —
burgemeester.
Siiv'geviltneiftevautt, 1.; •neiftevei', w.; •neiftes
vin, w. = burgemeesterljambt; -swoning
(stad-, gemeentehuis); -svrouw.
iir'germili3, w. = burgerwacht. Sfiv'gers
= burgerplicht. Siiegerquartier,
#ffictit,
1. = kwartier (inwoning) bij een burger.
gevvettt, = burgerrecht, -Schap; 0. erbalten,
erlangen = burgerrecht verkrijgen. bilegers
f am = (ftwa.) burgerlijk. *iir'nevlitaft, W.
— = burgerij, burgerschap. 8iiegerft4ute,
w. = burgerschool, gemeentelijke L. S.;
bi5bere a3. = hoogere burgerschool. Siiv'fievbx
frau, w. = burgervrouw. eliegerrinn, m. =
burgerzin, -deugd. 23iiegerbutattn, m. (.1eute)—
burger. 23iiv'fievi.pitat, 1. = burgerziekehuis.
Siiegevitanb, m. = burgerstand.
m. = stoep, trottoir.
*iiv'gevIltugenb, w.; -turn, 1. = burgerlideugd;
- stand (burgerij).
Oftegerbovitebevrollegium, 1. = gemeenteraad
(in Hannover) Siiv'gertuar4, w. —
burgerwacht, schutterij.
eurgitedett, m. = vlek. *tagIvau, w. —
burchtvrouw. 1. = jonkvrouw,
freule. *uvglviebe, m. = burchtban; -gebied;
veil igheidsbond ; landvrede ; sows voor l erg=
frieb. eurgigevic§t, 1. = burchtgerecht.
*uvg'gvat, m. = burggraaf. Surg'grafft§aft,
w. = burggraafschap. Zurg'bauOttnattn, m. =
burchtkommandant, slotvoogd. euto'bert,
m. = burchtheer, slotvoogd. *tailgate**, 1. =
burchtleen. Surglati, m. „fallen, ..farien
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burchtzaat (wie tot 't gebied van een burcht
behoort).
fur
Siirelitaft, to. —, —en = (waar)borg;
einen feiften, bie iibernebmen borg voor
iem. blijven (of staan), voor iem. instaan.
efiralttaft4lelitung, w. = borgstelling. *kg=
surfusibe, w. = waarborg-,
idtaftOlc§ein,
gerantiebewijs.
Sura itor, 1. = burchtpoort. euralrfutimer,
gm = burchtruine(n).
Suratinb', I. = Bourgondie. *urguitiber, m.
—s, — = Baurgondier; en = burgun'ber
9Beitt = bourgogne(wijn). buratin'bilct =
Bourgondisch.
3urallbertie0, f.; =boat, m.; =boatel, W.;
siva*, ID.; =Wart, tn.= burchtllverlies (kerker);
-voogd; -voogdij (kastelenij); -wacht; -wachter.
= uitkijk-, slot-, wachttoren.
euralvarte,
burlesk, potsierlijk, kluchtig. Sur=
burtedr
—tt = klucht.
tale, w.
—f es — —fe = boernoes,
Stalin°, m.
kapmantel (nl. mantel met kap).
a3ureau.
zie
*Aro',
gonzen, brommen.
bueren, fd)to. (b.)
ettelit(e), m. —en, —en = knaap, jonkman,
borst; kameraad; jongen, (ambachts)leerling;
student(korpslid); oppasser (eines Offi3iers);
vroolijke klant; bu bift mir ein
fuftiger B.
= je bent me een lieve
feiner, emu fauberer
jongen!
birrcben.
zie
MO*,
knaapje, snaakje.
Siirfcirdjett, 1. —5, —
bueliftenbaft jongeluisachtig, studentikoos.
etteittenteben, 1. = jongeluis-, studenteleven.
etteli4entrhaft, w. —, —en = studentevereeniging, „Burschenschaft" (in 1815 opgericht
met patriottische bedoelingen). Surictenfifjaft=
(I)er, m. —s, — = Burschenschaftslid. Sur'.
= jongeluis-, studentemanier, mos.
itbeniitte,
ettelt§entunt,1.—(e)s=studentendom. burlthi=
1.—s, — = bortoW = studentikoos.
—tt = borstel, schuier.
steltje. Siiefte, w.
fcbw. (1).) borstelen, schuieren;
drinken. Sileitenabiug, m. = drukproef (voor
eerste korrektie). Siieltenbinber, m. = borstelmaker; faufen tote ein i3. = als een tempelier.
biirltenfOrniig = borstelvormig, borstelig.
efteftentraut, 1. = saffloer; heidekruid.
efiritenlIntatter, m.; =Waren, $1. = borstellimaker; -waren.
*Wet, m. —s, — stuit, achterste; staartstomp)je. 6uegelbautn, m. = buiteling, duikeling ; einen Q3. fcblagen, fcbief3en = een
buiteling maken, kopje-over duikelen. Sire=
3etuttinne4en, 1. = duikelaartje (aus Wileber
ob. Storf). bueietn, icim. (b.) duikelen,
buitelen. etirleitattbe, m. = tuimelaar (een
duif).
Suitt, m. —es, Oaf* = boschje, struik(gewas);
bosje, hoopje (l Lumen, baare); pluim (auf bem
Scut ob. beim); auf ben 0. fcblagen, flopfen =
eig.: al slaande de struiken, 't houtgewas onderzoeken om 't wild; fig.: polsen, 't terrein verkennel', bittter bem baiten = gerezerveerd,
niet recht-uit zijn. Suldraffe, m. = boschaap,
orang-oetan(g). SuliWaitteife, m. = boschmier.
Witen, f. —s,
bufrO i artig = struikachtig.
struikje.
—
eiVirbet, m. —s, — = bosje, hoopje, bundel;
pluim (auf bem Seim); kuif (ber a3Bgel); tros.
billttelartia = als een bosje, in bosjes.
billtbettoeile = bij bosjes. bit'lcOen, icbto. (1.) =
bij bosjes uittrekken (onkruid ft.); iidj b. =
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met struikgewas volgroeien. bulc4ifi dicht,
ruig; vol struikgewas. 6041100er, m. =
struikroover. atictinten14, m. = boschmensch;
orang-oetan(g). eitittlivebiaer, m. = hagepreeker. Suictlirebigt, w. = hagepreek.
auf dj'WnIb, m. = hak-, kreupelhout. etift4i=
toed, 1. = struikgewas, kreupelbosch.
—n = (haring)buis.
*file,
[Zirlet, 1. —s, — = (een klein) geldstukje].
= boezem: hall, borst; golf,
*Wien, m. —s,
baai; in reinen a3. greifett zijn hand in eigen
boezem steken. ettlenfreunb, m. = boezemvriend. Sulentinb, r. = lieveling, hartekind.
*Octavo*, to. = borstplooisel, jabot.
ettlenitabet, w. = borstspeld, broche. *Wien=
14teier, m. nonnesluier, boezemdoek.
Stelenictleite, w. = strik (op de borst). &Oen=
ltreifen, m. = borststrook, jabot; kantje.
6040, m. —(e)s, —e = muizevalk, buizerd.
Ouirbant, w. = zondaarsbank. ettlfbuct, 1. =
boeteboek, penitentiale. 3u'%e, m. —, —n =
boete(doening). (b.) = fur etw.
boeten; (etw.) goed maken; [beboeten, bestraffen] ; (feitte .tuft) botvieren; (fd)to3.)
beteren, boeten, herstellen. *filer, m. —s,
— = boetedoener, boeteling.
1. —s, — = (aft.) kusje.
butifertia = boetvaardig, berouwhebbend.
Suinfertigfeit, w.; =aebet, i . ; s tletuatib (=fleib),
1.; sbettib, 1. = boetilvaardigheid; -gebed;
-gewaad (-(e)kleed); -(e)hemd.
—n = kompas, boussole.
w.
Suft'llbrebiger, m.; sbrebigt, w.; s Olaint, nt. —
boetilprediker; -predikatie; -psalm.
w.; !lag, m. = boetellstation;
-dag (vastendag).
eurtegt, m. = text voor een boetpredikatie.
Suirtviinen, F31. = tranen van berouw. Sur=
w. —, —en
penitentie.
iibutig,
boete(doening), zoen. eut'Werte, $1. =
boetvaardige werken. Zuffbeit, w. = boetetijd.
—tt = buste.
Mite, w.
—n = winkel, herberg.
uti'fe, w.
l3utt, m. —(e)s, —e, Sete, w. = bot.
*iitte, (Sete) w. —, —It = tobbe, kuip,
(draag)korf; ,anb Dint ber O.! = handen
thuis ! niet aankomen !
= (nrbb.) flesch, bottel.
Outlet, w.
m. —s, — = gerechtsdienaar, beul(sknecht), rakker. elittelei', w. —, —en =
gevangenis, kot.
but'teln, zie bubbeln.
m. = marskramer. elititeit#40
pier, 1. geschept papier. Siittenträger, m. =
korfdrager (bij wijnoogst); marskramer.
*utter, w. — = boter; mit 0. beitreicbett =
nicbt Dom
bie
smeren (met boter) ; er Itif3t
trot nebmen hij laat zich de kaas niet van
't brood eten. butteriOnlirft, sattig boterachtig. taufterbauni, m. = boterboom. Sidi=
terbemme, w. = boterham; l ..n merfen,
kiskassen, scheren (steenfcbmetett =
tjes Tangs 't water).
Stititerilbirne, w.; =blame, ID.; =bread, to. =
boterlIpeer; -bloem (ook: dotterbloem, paardebloem, e. a.); -krakeling.
eutlerbrot, = boterham; be1egtes, illuftrier.
tes 93. = boterham met iets er op; etw. fur
ein (ei unb) erfteben = iets voor een prikje,
voor een appel en een ei koopen; vgl. Out.terbemme. eutterbraiialiler, f. = boterhampapier.
w.,
=bfittie
w.;
etitterlibrii0e,
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sfafAen, f.); afatbe, ro. = boterlfsaus, -vlootje;
-kleur (-kleursel).
eutlevfat, 1. = karnton; botervat.
eutlerlIfiaben, m.; =form, w.; •frau, w.,
.gebacfetted, 1. = boterilham (-gebakje); -vorm;
-vrouw; -gebak (-banket).
butlerl igette; .§attig = boterilgeel; -houdend.
(Butlerirtinbler, m. = boterhandelaar, -koopman. butteric§t, butterig = boterachtig. Out'=
tevntattn, m. = boterboer, -koopman. Sutler=
*nark m. = botermarkt. eutleriniliO, w.
= karnemelk.
butler's, id)w. (c.) = boter maken, karnen;
(intr.) boteren; es wilt nicbt b. (V): 't is vergeefsche moeite. eutterfote, w. = botersaus.
eutlerfilure, w. = boterzuur. bufterfau(e)re0
Gala = boterzuur zout.
SufterlIgnitte, w.; =ftiinber, m.; sitecOec, m. =
boterllham; -vlootje; -steker (-boor).
ZutlevitentOel, m. = karnstok. Zutlevitate,
gftulte, w. = boterbrood, -koek, -ham; vgl.
Q3utterbemme. $utlertonne, w. = karnton;
boterton. eutlertenf, m. = boterpot. eutlev=
beget, m. = vlinder, kapel; koolwitje. Out=
termed, m., =incite, w. =stuk boter; boterbrood.
-koek. buttertueirb' = zoo week als boter,
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'8utlertuur3(e1), w. = vetblad. autterine,
m. = gevlochten gebakje, vlechtje.
euttifilt§, m. = bot.
failtrner, m. —s, — = kuiper.
Stith ent'ae, eut'sen, m. —en(s), —en = bons;
kabouter, vogelversehrikker; kluit, klomp;
(am 211:1)0 snuitsel, diet; Om (reid)wilt) etterprop; (fm 91pfel) klokhuis; wer ben 9/uten, bat
aud) ben 0. = wie den lust heeft, heeft ook den
last; bitig = boms! eur3enft4eibe, w. =
(ouderwetsche) ruit (in lood) met een verdikking in 't midden.
but'ile, zie putig.
Oleo, w. —, —It = broek. boks(e), vgl. $ucbie.
Ougteinebe, f. = Lutjebroek, Nergenshuizen;
„wobin =lien Cie?" — „nad) a3.1"
Suaentaur', m. —en, —en = Bucentaurus,
myth: half mensch half Stier; eertijds naam v. d.
staatsgalei van den Doge van Venetic).
ettielif)alud, m. - Bucefalus (paard van
Alexander den Grooten).
eniantliner, nt. —s, — = Byzantijner; (Mime)
byzantijn. bt)ianti'nifcb = Byzantijnsch.
ZtnantinWintid, m. = Byzantinisme. Simms',
f. = Byzantium.
N. = be3a1)it. bid. = beatebentlicb. bp,. —
zie be3tv.

g.
Zie ook St en . S.
6, 1. = C; (muz.) c, ut; C.Zur = C-majeur;
C-artoIl = C-mineur.
6. = Eonto, Tourant. C. = Eelitus. e. =
cent. ea. (circa) = circa, ongeveer.
eat4ettee (spr.: kasjnee), 1. —, — = halsdoek,
cachenez.
Eni0er (spr.: kasjee), m. —s, —s = cachet,
stempel. ctutetle'ren, fd)w. (1).) = cacheteeren,
verzegelen, lakken.
eac§on' (spr.: kasjoe), 1. —s = cachou.
Siicilla, (I /Mlle, w. = Cecilia.
(1 a'bre, zie Saber.
café, 1. —s, —5 = café, koffiehuis. entente
(spr.: ..tjee), m. —5, —s = cafehouder,
waard.
Cairn (spr.: kern), m. —s, —s = cairn, steenen
grafheuvel.
(faiffon' (spr.: kessO), m. —s, —s = caisson.
Cale, zie Rafe.
Camera, w. —, —s = camera.
CantIt'ena (spr.: ..panja), w. = Campagna.
(Sanaill'e (spr.: kanalje), w. —, —n = canaille.
Sanican, m. —s, —s = cancan (dans).
•
Band. = Ranbibat.
Calm (spr.: keep), 1. —s, —s = cape.
Capt. = Rapitiin.
Warren' ufw. zie Start) uftn.
earrie're, zie Rarriere.
Velar, m. = Cesar. edfa'rettOervIttliaft, w.,
Cala'rentunt, f. = cesarisme. calairifcb =
cesarisch. edfatiblnuO, m. — = cesarisme.
etida'ropaOialmt6, m. — = cesaropapisme
(geestelijke heerschappij van den keizer).
ea'sus : e. belt = casus belli, oorlogsreden; zie
verder Saf us.

(Saufetie' (spr.; koo..), w. —, —tt = causerie,
kout, keuvelarij. eattlieue (spr.: koozeur), m.
—s, —e = causeur. eaufetele (spr.: koozeuze),
w. —, —it = causeuse, kleine sofa.
Catoteneeeffer, m. = Cayennepeper.
ebm = Slubilmeter: M. eem = Slubitaen.
timeter: di,. edm = Rubifbe3imeter:
(1311'.
%Miff (spr.: tsj . .), m. —en, —en = cellist.
Weill) (spr.: tsj ..), 1. —s, —s u. Edit = cello,
violoncel.
Sel'fluOtbernionieter, f. = Celsiusthermometer.
gentliale, f. —5, —5 = cembalo (18de-eeuwsch
klavier).
genota04iiim, zie Senotapi)lum.
sent, m. —5, —5 = cent.
Seidl ..., zie senti...
If entrute (spr.: sdtiem), m. —n, u. —s, —n u.
—s = centime.
cer'cle (spr.: serkl), m. —s, —s = cercle,
receptie.
Se've6, w. = Ceres (godin van den landbouw).
Werlepartle, zie Ebartepartie.
ees, 1. —, — ces, ut-ladmol.
Weben'nett, zie Genennen.
genlon, f. = Ceylon.
et. = confer, conferatur: vergelijk, zie. cf. =
conto finto. cfm. = f onf orm. eg = 3entig
gramm.
(Stiaütta', m. — = chabroes (Boheemsche
goederenmij.; eig. hbr.: gezelschap).
chagrin' (spr.: sjagrek0, nt. —s = verdriet;
(Veber) sagrijn, segrijn. StAgrin'teber, f. =
sagrijn-, segrijnleer. i§agtiniert = als sagrijnleer bewerkt.
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Zie ook A en 8.
abaile (spr.: sjeeze), w. —, —n. = chais.
64aileton'eue (spr.: sjezeldgke), w. —, —5 =
chaise-longue.
abalbti'a (spr.: ka ..), 1. = Chaldea. distbirer
(spr.: kal..), m. —s, — = Chaldeeer. c§aibtii.
114 (spr.: ka ..) = Chaldeeuwsch.
110altogenW 1), In. —en, —en = chalkograaf,
kopergraveur.
COalie'bott 1 ), m. —s, —e = chalcedon, nevel-,
melksteen.
64anta'be (spr.: sja..), zie 6 cl) a m ab e.
60antitleott (spr.: ka..), 1. —s, ---.9 = kameleon.
60antti'leonanig, Mauttiteon'tiftt (spr.: ka..)
= kameleonachtig, kameleontisch.
stautoW (spr.: sjamod) = gemskleurig; bab
GO. = gemskleur.
10antofte (spr.: sja. .), zie ecipamotte.
Eli amOnfette (spr.: sjampanje) bie = Champagne. abattOns'ner, m. —s = champagne(wijn).
60tuttAlittott (spr.: sjampienjO), m. —s, —s =
champignon.
abant'Oion (spr.: sja pion), m. —s, —s =
kampioen. abatttpiottat, 1.. —es, —e =
kampioenschap.
(10an (spr.: khan) Op., zie SO an ufw.
eijan'te (spr.: sjdse), w. —, —n = kans.
elms* (spr.: sjanzje), w. — = change, wisseling. t§attgeottr (spr.: sjanzjan) = changeant.
g b (Inflect:it', tn. —s, ---5 = changeant (een stof).
Mangie'rett (spr.: siaziieren), id)w• M .) =
changeeren. abattOott' (spr.: sjan..), w. —,
—5 = chanson, lied. 60attlotteete (spr.: sjd. .),
w. —, —It = chansonnette, liedje. 60autettle
(spr.: aid..), w. —, —n = chanteuse.
6§a'ob (spr.: ka..), 1. — = chaos. diaoitifi0
(spr.: ka..) = chaotisch.
abaraban' (spr.: sjarabd) m. —a, —s = char-abancs.
Ebara'be (spr.: sja. .), zie 6 d)arabe.
%Waller (spr.: ka. .), m. —s, ..te're = karakter; (ook) stand, ambt, beroep; titel; teeken.
60avarterbilb, 1. = karakterbeeld. abaft/is
terfebler, m. = gebrek in 't karakter. Mae.
terfeit = vast van karakter, standvastig.
§araftevilie'rett, fd)tv. (1).) = karakterizeeren.
SOarafteri iitif, w. —, —en = karakteristiek,
karakterschets. 6#avartevi'ftifitut, 1. --S,
. . fa = karakteristikum, kenmerkende eigenschap. 4arafterritifc4 = karakteristiek.
Octrartertod = karakterloos. eliarartertofig=
kit, w. — = karakterloosheid. 6§ararter a
lOtotidie, w. = zwakheid van karakter.
•0aveterftiirle, w. = vastheid van karakter.
abararteriug, m. = karaktertrek.
etorfreilag (spr.: kar..), zie Starfrettag.
tbaege (spr.: sjarzje), w. —, —tt = charge,
ambt, betrekking; (mil.) graad. etiav'getteevb
(spr.: sjarzjen..), 1. = dienstpaard (voor
officieren).
Margie'ven (spr.: sjarzjieren), ittn. (1).) = chargeeren; el) ar gier te(r) = bestuurslid.
elia'ri6 1), w. —, . .rilett, 64avilitt 1), to. —,
—nen = (68ttin) charite, gratie.
COaritë' (spr.: sja. .), w. —, —a = hospitaal.
abariba'ri (spr.: sja..), m. u. 1. —9, —a =
charivari (allerlei); ketelmuziek.
61)arlatatt' (spr.: sjar..), zie ecbarlatan.
Stmetotte (spr.: sjar ..), w. = Charlotte, Lotje.
1) tri = .3cf).2aut

ctictrtnant' (spr.: sjar ..), zie icbarmant.
efiarleOnnie (spr.: sjar ..), ID. -, —tt =
chartepartie, (scheeps)vrachtkontrakt. cbav'.
tent (spr. : tsjar. .), iclyto .. (b.) = charteren,
(ein ecbiff) bevrachten, huren.
eftarti4Ittud (spr.: tsjar ..), m. — = chartisme
(arbeiderpartij in Engeland ± 1832-1850).
elytetift', m. —en, —en = chartist.
60artveule (spr.: sjartreuze), w. — = chartreuse.
etytetootbe (spr. : kar..), zie Slant) o d) e.
64art)bibe 1), elyntib'bi# 1), w. — = Charybdis; von ben 63t)Ila in bie . fommen =
van Scylla in Charybdis komen, van de eene
moeilijkheid in de andere, van den wal in de
sloot, van den regen in den drop.
abafferaffee (spr.: sjask ..), m. —9, — =
pousse-cafe.
6§alletiotgelvehr (spr.: sjaspo..), 1. = chassepotgeweer.
ttallett (spr.: sja. ..) zie icbarien.
ttaffie'rett, (spr.: sja. .), id)w. (I).) = chasseeren
(im Zan3e).
abaturie (spr.: sja...) zie 6 cbatulle.
eljauffeue (spr.: sjo . .), m. —a, —e = chauffeur.
atiattlen 1), IN. = Chauken (germ. Zolfsrtamm).
164attffee' (spr.: sjossee), w. —, —n = straatweg
(buiten), gemakadamizeerde weg. abauffee'.
netb, 1. = tolgeld. 60 auffeelgelb)einnelyner,
m. = tolgaarder. abauffee'bau4, 1. = tolhuis.
tbauffievett• (spr.: sjoss. .), icfm. (1).) = makadamizeeren; van schoeisel voorzien.
atiattbittiWmub (spr. : sjovi. .), m. — = chauvinisme. 64 aubittift', m. —en, —en = chauvinist. ItattUittiltifc§ = chauvinistisch.
%OM (spr.: tsjek), zie 6 d) e cf.
60ebi'be (spr.: ke. .), nt. —n, —n = Khedive
(onderkoning van Egypte).
( iof (spr.: sjef), nt. —a, —a = chef, patroon,
hoofd. Gefpflot', m. = hoofdbestuurder.
ebefrebatteue, m. = hoofdredakteur.
64entie' 1 ), w. — = chemie, scheikunde. glienti.
fallen% Q31. = chemikalien, chemische waren.
41§e'miter 1), m. —a, — = scheikundige.
tbelni14 1) = scheikundig, chemisch.
efouti'le (spr.: sje..), tv. —, —n = chemise.
Siontilett' (spr.: sje. .), 1. —(e)s, —s, elotni.
fetle, w. —, —It = halfhemd, front.
atjemiir 1), m. —en, —en = chemikus.
60ent'ni# (spr.: kern,..), 1. = Chemnitz.
ebettiVie (spr.: sjenielje) w. —, —It = chenille.
abetione6") bee = Chersonnesus.
%WWI I), nt. —a, —a u. —im = cherub.
efjentbler 1), m. —a, — = Cherusker (germ.
33olfsrtamm).

e§eVateren' (spr.: sje. ,) = chevaleresk, ridderlijk. abebaliee (spr.: sjevaljee), m. —s, —9 =
chevalier, ridder.
at)e'biot (spr.: tsjevit), m. —a, —s = cheviot.
60eOrauleber (spr.: sjevroo . .), 1.= chevreauleer.
abitt8'utua 1), m. — = chiasme (een stijlfiguur).
64icalte, zie ecbtfane.
abiffonie're (spr.: sjilonjere), w. —, —It =
chiffonniere. 4iffottie'ren, ftbw. (4.) = chiffonneeren, verfrommelen.
efiirfre (spr.: sji..), vv. —, —It = geheimteeken ; nummer (in advertenties). abirfve.
icipift, ID. = cijfer-, geheimschrift. 4111rie'rett,
Wm (1).) = in cijferschrift schrijven; (ook)
nummeren.
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Zie ook St en J.
efOgnon' (spr.: sjienjO), m. —s, —s = chignon.
eO'le (spr.: tsji..), I. = Chili. ijite'ne (spr.:
tsji..), m. —n, —n = Chileen. cbile'nild) (spr.:
tsji..) = Chileensch. COVIelalpetev, m. =
Chili-salpeter.
abitiad'utua 1), m. — = chiliasme (leer van 't
duizendjarige rijk). 1), m. —en, —en =
chiliast.
zie Ebtleralpeter.
110intti've, zie ecbimetre.
abitttborallo, SOintbora'io (spr.: tsjim. .),
m. —s = Chimborasso.
I. 601'sta w. = kina. II. %Vita 1), r. —
China. (biltabaunt 1), m. = kinaboom.110Vna%
rinbe 1), w. = kina(bast).
abinc4it'la (4 = tsj), w. = chinchilla, wolmuis;
it)., 1. —s, —s = chinchilla (pelswerk).
abitte'le 1), m. —n, —tt = Chinees. 4itteliftb 1)
= Chineesch.
abitsitt' 1), 1. —(e)s = chinine.
61)ittoilerie' (spr.: sjinocizerie), w. =
chinoiserie, kleingeestigheid, pruikerigheid.
SIO'ragra 1 ), 1. —5 = jicht in de handen.
eftirogratnntatontantie' 1) (spr.: ..tie), to. — =
handschrifteverklaringskunst. abirogra00 1),
1. —(e)s, u. —en, —e(n) = (schuldbewijs met)
handteekening, chirograaf. SOirograObar'.
gläubiger 1), m. = konkurrent krediteur.
abitoutanti 1) m. —en, —en = waarzegger (uit
de lijnen van de hand), chiromant. eftiroutan%
tie 1) (spr.: ..tie), w. — = chiromantie.
abintrg' 1) m. —en, —en = chirurg, chirurgijn,
1), w. — = chirurgie.
heelmeester.
itiruegift* = chirurgisch.
m. = Clovis.
•tilobloig (spr.:
ablo'e (spr.: klo-ee), w. = Chloe.
Eitor' (spr.: kloor), I. —s = chloor. elgovar
(spr.: kl. .), 1. —s = chloral. afitorat' (spr.:
kl..), I. —(e)s = chloraat. dilov*Ittig (spr.:
kl..) = chloorhoudend. 60torib' (spr.: kl..),
1. —s = chloride. dito'rig (spr.: kl. .) = chloorachtig.601orit(spr.: kl. .), m. —(e)s = chloriet.
11141oetali (spr.: kl..), I. = chloorkali. %Woe=
fait (spr.: kl..), m. = chloorkalk. 601or'.
nattium (spr.: ld..), 1. = chloornatrium.
SOlorofornt' (spr.: klo. .), I. =s = chloroform.
(§loroforutie'rett (spr.: kl .. ), (1).) =
chloroformeeren. ablovole (spr.: kl. .), w. — =
chlorose, bleekzucht. ablor'ogib (spr.: kl..),
1. = chlooroxyde. ablorlieure (spr.: kl..), w.
= chloorzuur.
•fot (spr.: sjok), m. —s, —s = schok. *dant'
(spr.: sj. ..) = choquant, stuitend. COM'.
ten (spr.: sj ..), Icbw. (b.) = choqueeren.
WOoleva (spr.: ko . .), — = cholera. abolera=
frante(v) = choleralijder. abole'viter (spr.:
—s,
ko ..),
= cholerisch, opvliegend,
driftig persoon. abolevilte (spr.: ko..), w. —
= cholerine. stole'tile§ (spr.: ko..) = cholerisch, driftig.
.. ben = choliambus (een
gOotiatn'bub 1), m.
verssoort:
60ov (spr.: koor), m. u. I. (m. Dortolegenb fur
ben Oefang unb bie Sanger; I. oorwiegenb
ben lRaum bes Stircbentors) —s, Oiire = koor,
rei; im
= in koor. WOorat' (spr.: ko..),
m. —s, . ale = choraal, koraal, koorzang.
aboratift, m. —en, —en = korist, koorzanger.
64yeattar, m. = hoogaltaar. 600enint, 1. =
1)

1j = 3d-p2aut.

koordienst. Oin'artig = in koraalvorm.
koorboek, antiphonarium.
gOor'bue0, I.
—n = koorde (in
efwebe (spr.: korde), w.
een cirkel) ; snaar.
abore'a, w. — rei(dans); ook: danswoede,
Vitusdans. StpreograpO' (spr.: ko . .), m. —en,
—en = choreograaf, balletschrijver, -maker.
atioefrau, w. = domjuffer, stichtsdame.
aboelltijOrer, in.; =gang, 111. ; .flelang,
I. = koorlileider; -gang (vleugel van
een kerk); -(ge)zang; -hemd (-kleed).
aboebetv, m. = koorheer,.kanunnik, domheer.
. .ben = choriambus (een
aboriant'bud 1), m.
versvoet:
(spr.:
ko..),
tn.
—en, —en = korist,
gOorift'
koorzanger. SOor'inabe, tn. = koorknaap.
60o-rograp0' 1), m. —en, —en = chorograaf:
beschrijver van landschappen.
1.; =rod, tn. •, Manger, M.; =1(0toetter,
to.; %itufil, nt. = koorlllessenaar; -mantel;
-zanger; -zuster; -stoel.
WOo'ru6 (spr.: ko..), tn. —, Qi5re = koor.
ttorlueile = in koor.
—n = chose, zaak,
abole (I* = sj.),
ding.
=
—,
ebreitontatbie' (spr.: kres..),
chrestomathie, bloemlezing.
—n = chrie (een biz. norm
WOri'e 1 ), w.
van een opstel, redevoering).
etyrilam 1), WOrid inta 1), I. —s = chrisam,
chrisma: wijdings-, zalvingsolie.
dbrift (spr.: kr ..), tn. —en, —en = christen;
Christus; eitt toiler C. = een rare kerel.
afirift'llabenb, In.; •flaunt, tn.; =befd)erung, tv.;
=bittute (=role), w. = Kerstilavond; -boom;
-geschenk; -roos.
w. — = christelijk gedoe. c§rilteln,
lotto. (1).) = den christen uithangen, christelijk
doen. efoiltettOeit, w., — = christenheid.
ebriltettfittb, I. = christenkind. atyrilten=
*limit% in., .feele, w. = christenmensch, -ziel;
es war feitte .feele ba = er was geen christenziel, geen sterveling. %Oviltettlintt, rtt. =
christelijke zin, christengeest. eigiltentuut,
1. = christendom. abrift(en)tfinteleV, ttrii=
ft(en)tiimeln, zie C)rifteiet, d)rif t ein.
ebrifffeit, I. = Kerstfeest. KOrift'neldont, 1.=
Kerstgeschenk.
Storitian (spr.: kr . .), tn. = Christiaan, Kris.
I. = Kristiania. tOriftialte,
60rifti'ne, W. = Christina, Christien.
abriftlinb(lein), 1. = Kindeke Jezus. Oviffli0
= christelijk. abriftliMeit, w. — = christelijkheid. Oriftlic§foiiat = christelijksociaal.
gOrift'ntarft, tn. = Kerstmarkt. efiriftutelle,
=tnette, w. = Kerstmetten. ativittutottat, nt. =
Kerstmaand, December. atitiffnat4t, to. =
Kerstnacht.
abriltofte, 1. —5 = christoffelzilver.
—tt = christologie,
abrirtologie', w.
Christusleer.
WOrritopt) (spr.: kr . .),
= Christoffel, Stoffel.
= Christusorde.
abrift'orben,
W. = kerstroos, nieswortel. abrift'Kein, nt. ----Decembermaan. Ebriftltolle, w. kerstbrood. SOrifttag, tn. = Kerstdag. a1)rrittt6,
m. = Christus; nor Ebrirto, nor Ebrifti Oeburt
= v6Or Christus. abriittitObilb, I. = Christusbeeld. lifiriltubfoOf, in. = Christuskop.
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60riffteedie, w. = Kerstweek. 60riftluur3,
it). = gele nieswortel.
60ree:(spr.: kroom),!. —s = chroom, chromium.
atm='tit (spr.: kr . .), w. — = chromatika,
kleureleer. Orel:WM(0 (kr . .) = chromatisch
(muz.: met halve tonen op- of neergaand; nat.:
kleurig). 60re:eat:OW (spr.: kr ..), to. —, —n
= chromatypie, kleuredruk. afire:WWI, f. =
chroomzuur loodoxyd. %Orin:Celle:Wein, m. =
chroomzuur ijzer. (E0re'etetittpgrapOie', w. =
chromolithographie : steendruk in kleuren.
Oreet'fauer = chroomzuur. 60roueliiure, w.
= chroomzuur.
abro'nit (spr.: kro . .), w. —, —en = kroniek;
bie Outer ber 60re'nita = (de) Kronieken
(in ber libel). 60ro'nifenfOreiber, m. =
kroniekschrijver. Ore'nifi0 = chronisch, lang
aanhoudend (non Rranfi)eiten). 60renift' (spr.:
kr . .), m. —en, —en = kroniekschrijver.
atm:nem:nut' (spr: kr . .), 1. —(e)s, —e =
chronogram, jaartalvers. 60venegra00', m.
—en, —en = chronograaf, kroniekschrijver.
WOrettegrae0ie', to. —, —11 = chronografie.
60reneteg', nt. —en, —en = chronoloog, tijdrekenkundige. 60renelegie', to. —, —tt =
chronologie. d'Orenemeter, m. —a, — —
chronometer.
60r0fati'be 1), ID. —, —tt = chrysalide (vlinderpop met gouden stippen).
WOrt:fanthem' 1), etotilan't0etnum 1), 1. —s,
..tbemen = chryzanthemum.
60r0folitty 1) m. —(e)s u. —en —e(n) = chryzolieth (een edelgesteente). 60r4febraO' 1), m.
—, —e = chryzopras (lichtgroene granaat).
60r0felteine6 1), 60r0foltee:::# 1), m. =
Chrysostomus (de welsprekende).
6001u0 1), m. = chyl.
ebtrutu0 1), m. — = chym, spijsbrij (in de maag).
ei'ceve, m. = Cicero. %Veer°, to. = cicero
(een kleine drukletter), mediaan.
sicere'ne (spr.: tsjitsjerone), m. —(a), —a u.
..roni = cicerone: girls (voor vreemdelingen).
ciceronialtifO = Ciceroniaansch.
eiciObeat' (spr.: tsjitsjis. .), 1. —(e)s = cicisbeisme. eici4bc'e (spr.: tjitsjis . .), m. —s,
—5 U. ..bei = cicisbeo, huisvriend.
sib, m. —(a), — = cid, heer.
giber, zie 3iber.
tie. = Tompagnie: compagnie (Co. of Cie.).
cif = cost, insurance, freight: Roitenpreis,
/3erridrrung, Wrad)t, dus Derficirrungs. unb
frattfrei. eifie = cost, insurance, freight, interest,
commission: Roitenpreis, Zerfidyrung, lrad)t,
3iniett, Rommilitott, viii. cif.
Witi'cien ufte., zie 3i1i3ien urn).
dietbern ufw., zie 2jimbern Om.
einc0e'na (spr.: tsienk ..), m. = cinchona, kinaboom. ginOenite (spr.: tsienk ..), 1. —(e)s =
cinchonin.
ein'quecentiit' (c = tsj), m. —en, —en =
cinquecentist (kunstenaar uit 1500-1600).
in'quecen'te (c = tsj), 1. —s = cinquecento
(kunsttijdperk in It. 1500-1600).
cis, 1. = cis, c-kruis.
eitis'sime = citissime : zeer dringend. ei'to =
dringend.
el = 3etttiliter.
etair'ebicue (spr.: kler-opskuur), 1. —a =
clair-obscur.
1)

0 = 30.2aut.
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%Ian (spr.: klen), m. —s, —s = clan (in Schotland), stam.
(p laque (spr.: klaak), w. — = claque (gehuurde
toejuichers). elaquette, m. —s, —e= claqueur.
alea'rittgbau4 (spr.: klie. .), 1. = clearinghouse,
verrekeningshuis.
(Helm, I. = Kleef.
ati'que (spr.: kliek), w. —, —n = kliek, koterie.
etVonentuelen, 1., .teirtfOaft, w. = koteriegeest.
eteifoune' (spr.: klai. .), m. —s, —a = cloisonné, vakdmail.
etblitt, w. = Clelia.
atettm (spr.: kloun), m. —s, —a = clown.
em = 3entimeter: cM.
emm = Rubifmiiiimeter: m313.
to. = Stompagnie.
We'bten5, Se'burg ufiv., zie Rob...
Secceia'ner, m. = Coccejaan.
ge'be, m. —(a), —5 = code, wetboek. Se'be•
Wort, 1. = codewoord.
Seeur (spr.: keur), 1. —(5), —(5) = harten
(im Rartenjpiel). 6 eeurittO nip). = hartenaas
enz.
Seg'net, zie Rognaf.
coiffeur' (spr.: koeifeur), m. —s, —e = coiffeur,
kapper. Weiffeu'le, to. —, —n = coiffesue.
Weiffu're, SeiffiVre, to. —, —n = coiffure.
ted'eit, M. —5, —5 = Cockpit (zie Dl. II).
%MOW, m. = Celestinus. ealeiti'ne, le. =
Celestina. tiüteiti'ner, m. —s, — = Celestijner
(monnik).
ablibar, zie 3Olibat.
We'eter Gee = meer van Como.
WeeepeunbutalOine, w. = compoundmaschine.
comptant' zie Stontant.
Sonteteir' elm., zie Rotttor ulw.
cont. = confer, conferatur: vergelijk, zie.
%We're:icier (spr. kOfeerdsiee), m. —s, —s =
confdrencier.
Consi'lium zie Ronfilium; C.-abeundi = raad
om heen to gaan.
eontuma'ela: in c ..m = in Stontuma3.
ge'00rig0t (spr.: koppirait), f. —s = copyright,
auteursrecht.
Earlier, m. —5 = (beurst.) corner ('t in-deengte-drijven van de baissiers door opkoop van
alle aan de markt zijnde waren), (ook) Rorner,
vgl. ed)todn3e.
Wer'bud uftv., zie Rorpus uito.
aeuteue (spr.: koeleur), w. —, —en = kleur;
troef; (stud.) (kleuren van een) korporatie.
goutoiv' (spr.: koeloaar), m. —a, —a = couloir,
gang.
soup (spr.: koe), m. —a, —a = coup, slag, stoot,
greep.
gou.06' (spr.: koepee), 1. —s, —a = coupe; ook
Rupee.
g ottplet (spr.: kouplee), 1. —s, —a = koeplet.
deueen' On., zie Stupon tiro.
deur (spr.: koer), w. — = tour, hof ; bie E.
mad)en, idmeiben = 't hof maken.
Isom* (spr.: koeraazje), w. — = courage.
ceuragiert' = moedig.
ceurlii0ig (spr.: koer ..) = boff libig. Geur's
tenOer, m. = courmaker.
geurta'ge (spr.: koertaazje), w. —, —n = courtage.
Sourteifie' (spr.: koertodzi), to. — = courtoisie,
beleefdheid.
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Souffle (spr.: koezê,t), m. —s, —s = neef (oomsof tanteskind). doull'ne, w. = nicht.
ept. = comptant: kontant. Cpt. = Rapirdn.
er. = currentis (van dit jaar, van daze maand).
erdt. = credit, credunt: er tat, fie baben gut.
I. Seelne (spr.: kreeme), w. —, —s = creme,
schuim, 't beste. II. creme = crème, dofgeel.
crelnelarben = creme-, roomkleurig. avelite.
14nitttten, 1. = tom-pouce. cranial' = gecremeerd, halfgebleekt.
Crêpe de Chine, m. —, — = crepe de Chine.
ereseon'do (spr.: krisjendo) = crescendo.
Svelte' (spr.: krod..), 1. —5, —s = keperstof;
croise (een danspas). milled' = gekeperd.

arouWee

2, 1. = D.; (muz.) D, re; D.Zur = D-majeur;
D.Tioll = D-mineur.
b. = ben (in datums).
I. ba, Mo. = daar, op die plants; toen; dan;
von ba = van daar; wer ba? = werda! wie
daar? fief) ba! = ziedaarl als ba finb = als
daar zijn, zooals; von ba an = van then af;
was faun td) ba mad)ett? = wat kan ik er aan
doen? II. ba, Rot. = toen, terwijl; daar,
omdat, dewijl; ba er nod) fpracb = terwijl hij
nog sprak. III. da = Zealar: declare.
Zabb, m. —5, —s = dab (een hagedis).
babel' = daarbij, er bij; daar (er) mee bezig;
daarbij, bovendien; nal)e b. = dicht (er)bij;
id) war eben b. ben Orief au fd)reiben = joist
bezig; has Oute b. lit = 't goede van de zaak is;
es ift ja nid)ts b. = er steekt immers niets in,
't heeft niets te beteekenen; er, es bleibt b. =
hij, 't blijft er bij; id) war b., aIs . . = ik was er
bij, then.. ; id) bin (mit) b. = ik doe mee.
da eapol = da capo I bis 1 zie Zafapo ufw.
Zack 1. —(e)s, Zetcf)er = dak; nun regnet's auf
mein Z. = nu krijg ik de schuld; einem auf
bem Zad) feitt, Mien = iem. nauwkeurig
nagaan, achter de vodden zitten; einem auf# Z.
fteigen = iem. zeggen, waar 't op staat, er van
langs geven; einem etw. (eins) aufb Z. geben =
iem. op zijn vingers tikken, om de ooren geven;
Z. unb at* = huisvesting, onderkomen; jebes
Z. bat rein Ungenta4 = ieder huisje heeft zijn
kruisje;unter Z. bringen = onder dak brengen,
dekken; (er wobnt) untev bem Z. = onder de
hanebalken, onder de pannen; mace Z. nub
Wad) rein = onder dak, beschut zijn; bei i1m
ift es nid)t ricbtig *Inter bem Z. = hij is niet
goed snik, is van lotje getikt. bacVartiff =
dakvormig.
MacirlIbalten, m.; .blei, 1. = dakilbalk; -lood.
Zadrbeder, m. = dak-, leidekker. Matfr•
bedung, w. = bedaking. Zil'i0elt§en, f. —s,
— = dakje. ba't§en, fd)w. (b.) = (ein baus)
onder dak brengen. 2ti st§erfluc4t, w. = reeks,
menigte daken. Zaifylatme, w. = windvaan.
ZarOlenfter, 1. = dakvenster. Zatt'lleft, m. it.
w., ',trite, w. = nok (van 't dak). Zadyge.
biitt(e), 1. = balken van 't dak. ZaiO'gelc4o1j,
1. = vliering, zolder. Madrgelimb, 1. = dak-,
kroonlijst. Matb ibale, m. = dakhaas (kat).
Za4'11/ammer, w.; •tanbel, w. (u. m.); daub,

1. (.1autt, tn.); .Iufe, w.; •1)00e, w. = dakilkamer (zolderkamer, vliering); -goot; -look;
-luik (-venster); -vilt.
2astfrI101anne, w.; miter, m.; 'mimic, w.;
•rotyr, 1. = dakflpan (Hollandsche), -ruiter
(klein torentje); -goot; -riet.
ZaikroOr, 1., ■vOlite, w. = regenpijp.
Marbb, m. —es, —e = das(hond); varken
(student niet-korps-lid); frecber Z., zie Wred).
b a cb s ; vgl. 1 d) I af en. barObliOnlicb = dasachtig,
als een das. Zaihb'bau, m. = dassehol. ZOO'.
bell, 1. = kuipershouweel, dissel. 2a4O'beine,
q31. = x-beenen, kromme beenen. barhb'beinlg
= krombeenig, x-beenig.
Zacblcblefee, m. = daklei. 244'14110d, w. =
dek-, dakspaan. 2acirlOtuette, w. = dorpel
van den dakstoel.
Zatirlel, 1. —5, — = dashond; en = Z a cb 5 b eil.
bii4'leln, fcbw. (b.) = disselen.
Zadj4/11fatte, w.; .fang, m. = dasseilval; -jacht.
Matbbiliinger, m. = dashond.
Marnbillfelf, 1.; .lett, 1. = dassellvel; -vet.
2a4O'graben, 1. = ('t) uit-, opgraven van een
dassehol. bat§d'grau = daskleurig. ba46'§alt
= dasachtig, gelijk een das. Za4O'bunb, m. =
dashond. 2ött'lln. w. -, —nen = wijfjesdas.
Matb011iagb, w.; slorfi, 1. = dasseljjacht; -hol.
Zacirlbareen, m. = dakspar.
Zat§O'rübee, w. = ingang van een dassehol.
Zatfiblciituelli, m. = zweet (bloed) van een das.
Zatt'l!ftroO, 1.; •ftilbcron, 1.; situbt, m. = dak11stroo; -kamertje; -stoel (kapgebint).
Za4t (nrbb.), zie Z o cb t.
ZarOlet, w. —, —n = oorveeg, mep. bat§lein,
fcbw. (b.) = om de ooren geven, ranselen.
Zatblvanfe, w. = afdruipend dakwater, drop;
(ook) dakgoot. Zaidonsg, w. —, —en = dak(werk), bedaking. Madrtverl, 1. = dakwerk.
Zacbliegel, m. = dakpan. barkalegelartig =
als dakpannen.
Zaelet, m. —s, — = dashond, tekkel.
babaitift4 = dedalisch: vernuftig, vindingrijk;
zeer ingewikkeld. Zirbalub, m. = Dedalus.
ba'bunt = daar door(heen); daardoor, door
middel daarvan; (er rettete feine MefEtbrten)
baburd), bad er ficb felbit aufopferte = door
zich zelf op te offeren.
[baleen' = mits, indien, bijaldien].
balk' (ob. ba'fiir) — daarvoor, er voor (= ter

(spr.: kroepjee), tn. —s, —s = croupier
(ontvanger aan de speelbank).
et. = 3entner; courant. Ct. Ct. = conto
corrente: loopende rekening. Cto. = Ronto.
Cto. Cte., zie Ct. Ct. Ctr. = 3entner.
Sula, zie Ruba.
guragao', 1. = Curacao. S., m. —s, —s =
(likeur) curacao.
guert) (spr.: kOrri), 1. —s = kerry, curry.
cwt. = hundredweight: Eng. centenaar.
64'bele, w. = Cybele, godemoeder.
%OM ..,. zie 3 pH. . .
tine, zie 3ar.
g ie'r0e (spr.: tsje. .) urro., zie Zrcbed)e ufw.
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wile van, in plaats van, in ruil voor); id) bin
bafiir = ik ben er voor; id) fann nid)ts bafiir =
ik kan er niets aan doen, kan 't niet helpen.
I. baiirlialten, ft. (b.) er voor houden, van
meening zijn. II. Zafilr'balten, I.: nad) meittem
Z. = naar mijn meening, volgens mij.
bagegen = daar tegen, tegen dat, er tegen;
daarentegen, integendeel; bij dat, daarbij,
vergeleken met dat; daarvoor; (Sloni.) waartegen, terwijl; (id) bin) er tegen; (baben Cie)
etw. b.? = er iets tegen? (id) babe) eitten
libicbeu b. = er een afschuw van. bage'gett.
batten, ft. (b.) = er tegen houden; er mee, er
bij vergelijken; antwoorden.
ba'fietuelen: fdym b. = al meer (zoo) geweest;
nocb nid)t b. = nog nooit (zoo) geweest, nog
nooit beleefd, ongehoord. Za'gernefestbeit, tr.
—, —en = alledaagschheid, afgezaagdheid.
Zag'ge, tn. = dag (eindje touw om ai te straiten);
burd) bie Z..n laufen = tusschen de daggen
doorloopen.
Za'gobert, m. = Dagobert.
Zaguerreettip' (spr.: dagkerrotiep), 1. —(e)s,
—e = daguerreotype, lichtbeeld. Zaguerree.
ttple', to. —, --11 = daguerreotypie. baguer.
reettOle'ven, idyl. (b.) = daguerreotypeeren,
fotografeeren.
I. babe's's' = t(e)huis (ook fig.); er ift in Sacbfen
b. = behoort in S. thuis. II. 2abeisn', 1. —s =
(te)huis, eigen haard.
I. balm = daar vandaan, van daar (van die
plaats); vandaar, daarvandaan (daardoor, door
die oorzaak). II. barer' = dus, bijgevolg,
daarom; daarheen, voort.
baber'braufen, fibtn. (f.) = (komen) aandaveren,
-stuiven. baberlliegen, ft. (f.) = daarheen
vliegen. baberlommen, ft. (f.) = aankomen.
baberltbleirbett, ft. (f.) = (komen) aansluipen.
babevidoteiett:babergerdmeit fommett = komen
aanwaaien. baberlprengen, fditn. (1.) = komen
aandraven. baberltampfen, fdp. (f.) = voortklossen. baberlieben, ft. (1.) = daarheen
trekken, naderen.
ba'berunt = daaromtrent, om die streek.
bailer' = (Slam.) te dezer plaatse, alhier.
babitt' (ob. ba'bin) = daarheen, er heen, voort;
bis b. = tot daar, tot zoover; (ook) tot z661ang,
eer 't zoover is, in dien tusschentijd, dan;
Ms b. ift nod) 3eit = dat heeft nog tijd, zoover
zijn we nog niet; b. unb bortbin = overal heen;
Wier baben uns b. geeinigt, baf3 . . . = we zijn
't zoover (of er over) Bens geworden, dat . . .;
id) babe es b. gebracbt, baf3 er 3ufrieben mit
mix tit = ik heb 't zoover gebracht, dat . . .;
es b. fiibrett = er toe leaden; b. ift es ge.
fommen = zoover is 't gekomen; lett ift alles
b. = nu is alles weg, naar de maan; er tiuf3erte
fid) b. = hij liet zich in dien zin uit; ber Zrief
lautete b. = luidde (als volgt) ; vgl. b abing
gebOren, babinfteben.
baliinab' = daarheen (naar beneden). ba'bittaur
= daarheen (naar boven). ba'binalt6' = daarheen, dien kant uit.
babin'brIngett, unr. (1).) = daarheen-, wegbrengen. babiteeilett, fd)w. (f.) = heensnellen,
voorbijvliegen.
ba'bittein' = daar naar binnen, daarin.
babinlabrett, ft. (f.) = wegrijden, heengaan,
voorbij-, wegsnellen. babilegebets, ft. (b.) —
afzien van, opgeven.
[baliingegen = daarentegen, integendeel;
terwij1.]
babinloben, unr. (f.) = daarheen-, voortloopen;
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heen-, weg-, voorbijgaan, vergaan, verloopen;
mein Zorfcblag gebt babin .. = .. komt daarop
neer. babitegebürett, fdp. (b.) = daar, er bij
behooren; er mee te maken hebben. babin'.
geftellt, zie babinftellen. babitt'fileiten, rt.
(1.) = voortglijden. babittiraffen, fcbtu. (b.) =
(vooral fig.) wegnemen, -rukken. babin'reiten,
ft. (b.) = wegrukken; meesleepen. babin.
fit eiben, ft. (1.) = heengaan, overlijden. babin'.
ftbleicbets, ft. (f.) = voortsluipen, -kruipen.
babittl4mObten, Idity. (f.) = wegkwijnen.
babinitebett, unr. (b.) = in 't midden gelaten
worden, onbeslist blijven; es ftebt nod) babin =
't is nog de vraag, 't staat nog te bezien. bait's'.
ftellett, fcbw. (1).) = daar neerzetten; bas
=lien wir babingeftellt fein Iaffett = dat zullen
we in 't midden laten, daarlaten. baliiniterben,
ft. (f.) = wegsterven.
babin'ten = daar achter; [achter; voorbij].
babin'ter = er (daar-)achter; b. ftedt etwas
= daar steekt wat achter; es ift nicbts b. = er
steekt niets in; b. 1)er fein = er achter heen
zitten, er fink mee bezig zijn. balitulerfont.
men, ft. (1.) = er achter (achter 't geheim)
komen.
ba'binit'ber = daarheen, aan dien kant. ba's
bitunts' = daar in 't rond, daar omtrent.
ba'bittun'ter = daarheen naar beneden.
babin'tutirtd = naar dient kant, dien kant uit.
bablett, fcbw. (b.) = kinderachtig praten,
tateren; ook = balbern
Marlia, Zarlie, w. —, . . Hen = dalia.
Tar, m. —(e)s = (zm.) (dikke) mist.
Zara'po, I. —5, —s = dakapo, herhaling.
Zatalmeteben, f. = dakapoteeken.
ba'fig = (zm.) mistig.
battnilifeb = daktylisch. ZartnIu8, m. —,
..len = daktylus (een versvoet: ------).
Zalal.ta'sna, m. —s = dalai-lama (Boedahopperpriester, regent v. Tibet).
Talberer, w. —, —en= flauwe grapjes, gekheid,
gescherts. bal'bern,fcbtn. (b.) = flauwe grapjes,
gekheid maken. barbrig = kinderachtig,
flauw, grappig.
ballets, fcbw. (b.) = ((baun.) bedelen.
Zall'bort, 1. (een darp bij Berlijn, met beroemd
krankzinnigegesticht): reif fur Z. = rib voor D.,
voor Meerenberg.
Zallen, $1. = (aan de Oostzeekust) dukdalven.
Zalle6, m. — = (Md.) dalles, armoede, gebrek.
bait! = vlug! vooruitl
Zalmalien, 1. = Dalrnatig. 2almalita, w. —,
--5 = dalmatika, misgewaad. Zalmatilser,
m. —s, — = Dalmatier. balmatiltlfr§ =
Dalmatisch.
Zaltonirntuti, m. — = Daltonisme, kleureblindheid.
balnallg = toenmalig, van toen. balstaló =
toen(maals), destijds; 2Intto b. = in 't jaar nul.
ZansaWitt6, 1. = Damaskus. Zantaft', m. —es,
—e = damast; leinener Z. = damastlinnen.
bantaft'artig, bantalten = damasten, als
damast bewerkt.
Zantaft'llflor, in.; .leitrinattb, tv.; smufter, f. —
damastlIkrip; -linnen; -patroon.
Zamaftltubl, m. = damaststoel, -getouw.
Zasnaft'sveber, m. = damastwever. Zanta65e.
ner, m. —s, — = Damasceen; Damascener
kling. ZamaO3e'nevarbett, w. = bamas3ierte
2Irbeit.
Zama43e'nerlIrlinge, tn.; •011autne, w. =
Damascenerg!kling; D. pruim.
banta04te'ren, idyl,. (b.) = damasceeren,
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(staal) vlammig maken; bamasgette ¶Utbeit =
gedamasceerd werk.
Zattebod, m. = damhert.
Zmn'brett, 1. = dambord.
2tint'e§ett, 1. —s, — = dametje. m. —,
—It = dame, (im Rattenipiel) vrouw, koningin,
dame; (im Otettipiel) dam; (im Stbad))
Koningin; Z. (pielen, bie Z. 3lebett = dam
spelen; in bie Z. *ben = dam halen.
m. —5, —, Zeetnetait, m. —s, —s =
—, —en =
suffer, stommerd.
d). birmetn, 1d)w.
sufferij. btentelii0, zie b
(b.) = suffen, leuteren. Zetimettad; Dom
(mit bem) Z. geRblagett = totaal suf.
Zaltt(en)brett, 1. = dambord.
2a'ntenfrieben, m. = Damesvrede (van Kamerrijk).
m.; .11eib, 1.;
ZalnenllOattbfOuft, m.;
qattel, m.; ifOtteiber, m. u. = damesIIhandschoen; -hoed; -kleed (japon); -zadel;
-kleermaker e. d.
Zaln(en)10iel, 1. = damspel.
= schrikkeldans.
Zalttentnatil,
Zalnentuelt, w. = dameswereld, (de) dames.
m.
=
damhert.
Zam'Oirft§,
Zamitue, m. —s, —e = Damiaan; (ook) suffer.
= duizelig, zwaar in 't hoofd, suf;
slaperig, dom; b. ranger Sled = stom (allemachtig) lange kerel.
I. balnit ob. bautit', 91bu. = daarme(d)e, er
mee; (ook) daardoor. zoodoende; id) bin b.
3ufriebett = er mee (er over) tevreden; b. irt es
aus, es aus b. = daarmee uit, 't is nu uit;
b. ging et fort = met die woorden ging hij heen;
er fing b. an, bar3 et mit gratulierte = hij begon
met mij te feliciteeren. II. bamit', Ytoni. =
(op)dat; b. id) es nut gleid) [age = om 't maar
dadelijk te zeggen.
Zantitub, w. = wijfjes-damhert, damhinde.
= dom, stom, suf. ZiimliCeit, w.
— = domheid, sufheid.
Maim, m. —(e)s, Ziimme = dam, dijk, wal,
kade, hoofd, pier; weg; straat (tusschen de
trottoirs); ook = Zammgrube; einer Cade
eitten Z. entgegenieten = een zaak in haar
loop straiten; einen wiebet auf ben Z. bringen
= iem. er weer bovenop helpen; auf bem Z.
Fein = gezond, opgeruimd zijn. Zatnnear.
beiten, = aard-, grondwerk. Zatnnt'auf.
fe0er, m. = dijkopzichter. Zatnnebau, m. =
dijk-, dambouw. Zamitt'brutb, m. = dijk-,
dambreuk.
banenten, Edw. (b.) = afdammen; indijken; een
dijk leggen; straatmaken, plaveien; tegengaan,
straiten; ook = b emm en.
I. Zauenter, m. —s, zie Ziimmetung. II.
Vim'wer, m. —s, — = straatmaker.
2aittneerbe, ID. = dijk-, damgrond; tuinaarde.
bantInevig = schemerig, schemerachtig; vaag;
onduidelijk. Ziint'utedic§t, 1. = schemerlicht.
btim'utent, icbt D. (b.) = schemeren; dutten,
dommelen, soezen; verduisteren; opdoemen;
Ztlitten b. ben Q3licf = verd. den blik; bet
Morgen biimmett breekt aan; bet 9Ibenb
bammett = valt; es blimmett = 't schemert:
't begint licht (donker) te worden; es bammert
il)m = 't begint hem duidelijk te worden;
b .. be 9t1mung = flauw besef. TtinenteritOeitt,
m. = schemerschijnolicht, illtimItteric4o4)0ett,
m. = (namiddag)borrel. Zatn'uterrtuttbe, te.
= schemeruur; ein Zammeritiinbd)ett 1)alten =
to. —, —en =
een dutje doen.
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schemering; zwak schijnsel; in bet Z. = (ook)
tusschen licht en donker. Zrint'uterung4faiter,
m. = avondvlinder. Zementerungbieit, to. =
schemertijd. Ziint'uterortattb, m. = halfwakende toestand.
Zaumegrube, w. = (klokkegieterij) gietkuil.
Zanoteitrate, w., m. = straat(weg).
Zamitifitane, m. —en, —en = beschadiger,
benadeelaar. Zamttifiraf, m. —en, —en =
benadeelde. bantnifisie'ven, 1d)m. (b.) = schade
toebrengen, benadeelen. Zant'no, m. u. 1. —s =
schade, verlies.
ZalnerteditOtuert, 1. = zwaard van Damokles.
Vi'mon, m. —s, —en = demon, booze geest,
= demonisch.
Zampf, m. —(e)s, Ziimpfe = damp, rook,
stoom, uitdamping; roes; (eon 13ferben)
kortademigheid; Z. linter etw. mad)ett = er
stoom achter zetten; bas 43fetb bat ben Z. =
is dampig; einem (tort unb) Z. antutt = iem
plagen, treiteren, de dampen aandoen;
Z. baben = bang zijn; batts.1). = domme,
ingebeelde gek; barts.Z. in alien (barren =
bemoeial.
ZantellablVerrung, w.; .400avnt, m.; •bab,
1. = stoomIlafsluiting; -toestel; -bad (dampb.).
Zamelibartaffe, w.; .beffritter, m = stoomIlbarkas; -reservoir (-houder, -kamer).
Zamebetrieb, m. = stoomdrijfkracht; mit
Z. = door stoom gedreven. Mantorbil=
bung, w. = damp-, stoomvorming.Matnes
boot, 1. = stoomboot. Zamorbrentterei, w. =
stoombranderij. Zautebrot, 1. = gestoomd
brood. bautofbieOt = stoomdicht. Zatnpr=
bittte, w. = dampdichtheid. bamplen, 1d)w.
(b.) dampen, rooken, stoomen; uitdampen.
bamPlen, 1d)w. (b.) = (Spelfett) stoven, smoren; (bas 1euer) dooven; (bie Stimme, eitten
91utrubt, ben 9Jlut) dempen; (Scbmet3en) verzachten, tillen; (bas .2id)t) temperen. Zantoler,
m. —s, — = stoomer, stoomboot, -schip.
2111101er, m. —s, — = domper, demper,
so(u)rdine; (einem, einem Zing) eitten Z. auf
reten verzachten, sussen, temperen, intoomen, onderdrukken. Zantolertittie, to. =
stoomvaartlijn.
ZantOrHeraeuger, m.; w.; sfifibboot,
1. = stoomlIontwikkelaar; -veer; -trawler.
bampflarntin = damp-, stoomvormig. Zampf's
Oa0n, m. = stoomkraan. 2amOrOeiauttg, =
stoomverwarming. bantp'fig = dampig.
bautO'fig = kortademig, (eon 3ferben)
dampig. dampig.
2ampf'lltautmer, w.; grafter, m.; =relief, m. =
stoomIlkamer; -kast; -kerel.
Matnellflappe, w.; .tothett, m.; =tuft, w.;
.fratt, m.; =marine, to. = stoomIlklep;
-zuiger; -kracht; -kraan; -machine.
Tamprineffev, m. = manometer. Mampfx
mitejte, w. = stoommolen. Zantenubetts,
$1.
meelbollen (een luchtig gebak).
Tantellpfeife, to. ; =Whig, m. ; gramme, w.;
irotg, 1. (rabre, m.) = stoomIlfluit; -ploeg;
-hei; -pijp.
TantelfitOiff, 1.; xidnffatirt,
sie4ittatirt6.
gelettfdiaft, w.; .10111, 1. = stoomIlschip
(-boot); -vaart; -bootmaatschappij; -lier.
Znutetopf, m. = doofpot. ZantOrtvatvier,
m. = stoomtrawler. 2iimplung, w.—, —en
demping, verdooving, tempering, verzwakking,
2ainprIbentit, 1.; [=Wage**, m.]; itualtbanftalt,
w.; gwittbe, w.; s &titinber, m.
stoomlIklep;
-wagen (lokomotief) ; -wasscherij
; -lier.
;-cylinder.
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Tam' 1.; xitein, m. = damlispel; -schijf.
Zattetiev, = damhert. Zattetuilb, = grof,
groot wild.
ba'natb (ob. banacW) = daarna, na dat, daarop;
daarnaar, volgens dat; er ift nid)t b er Mann b. =
is er de man niet naar; er fragt nicbts b. = geeft
er niets om; er ft* gan3 b. aus = dat is net iets
voor hem; id) bin nicbt b. angetan, fo etw. 3u
ertragett = ik ben er de man niet naar (niet in
een stemming) om zoo iets enz. ; feben Ste b.! =
let er eats op! es war aud) b. = 't was er ook
naar.
Za'ttae, w. = Danae (Argivische koningsdochter,
moeder van Perseus). Zalutevgefttent, 1. =
Danaergeschenk, gevaarlijk geschenk.
Tanai'ben, $1. = Danaiden (50 dochters van
koning Danaos).
Zatebt) (spr.: dendi), m. —s, —s ob. „Wes =
dandy, fat.
21i'ne, m. —n, —a = Deen.
batte'ben, = daarneven, -naast; -bij, -(be)nevens;
er iR gan3 b. = is mis, buiten westen ; b. raten =
mis raden.
Zaltebrog, m. = Danebrog, Deensche vlag;
Danebrog(orde). Za'nentavf, 1. = Denemarken.
banie'ben = daar beneden. banie'ber = terneer,
ne(d)er. banie'bevbettgen, icbw. (l.) = neerbuigen, -drukken. banie'berliegett, ft. (1.) —
(ziek) neerliggen, kwijnen.
m. = Daniel.
beenife4 = Deensch. banifie'ven, fcbw. (b.) =
danizeeren, verdeenschen.
I. ,ant, m. —(e)s = dank(zegging), dankbaarheid; einem Z. fagen, nielen Z. fagen, zie
ook b anf fag en; grof3en (nielen) Z.! = dank u
well Oott fei Z.! = God (zij) dank! taufettb
Z.! = duizendmaal bedankt! id weif3 bit Z.
baffir= ik dank u er voor, ben u er voor verplicht ; id) welf3 bir's (bir beffen) Z.= zeg er je
geen dankje voor, neem 't niet in dank op;
einem etw. 3u Z. mad)en = iem. iets naar den
zin doen; id) bin 3t Hen bafiir lu Z. nerpflicbtet=
dat heb ik u te danken, ik ben u daarvoor zeer
dankbaar. II. Nutt (als 13riip. mit Datiu,
3uwellen aud) m it en.) = dank zij ; b. feinem
guten Witten = dank zij zijn goeden wil.
bant'bav = dankbaar, erkentelijk (einem ob.
gegen einen fur etw). 2ant'barteit, tn. — =
dankbaarheid. bant'bavtitf) = dankbaar.
Zant'beieigung, .beieugung, tro. = dankbetuiging. Mant'bvief, m. = bedankbrief.
ban'ten, fcbtv. (b.) = (einem) (be)danken;
battle fcbiin! febr! = dank u wel (zeer)1; er
banfte mir nid)t = (ook) hij groette mij niet
weerom; bee battle id) it)m = dat heb ik hem
te danken; id) battle (fur .0bit unb Silbfrilcbte)=
ik moet er niets van hebben; b ..b erbaltett = in
dank ontvangen. ban'tenOtuert = dankenswaard, dank waard. battrerfiitit = van
dankbaarheid vol, doordrongen.
Mant'ilfeiev, 133.; .gebet, f.; slieb, f.; woofer,
1., et. = danklIplechtigheid (-dienst); -gebed;
-lied; -offer e. d.
bantlagen, idnp . (1.) = dank zeggen. bunt''
Uergeffen = ondankbaar.
balm = dan: toen, daarop, vervolgens ; in dat
geval; daarbij, verder; b. unb wann = nu en
dan.
ban'nen: (gew.) non b. = daar vandaan, weg,
been.
I. Tan'te, m. = Dante. II. Zan'te, w. —n,
Mattle0, m. — = speelpenning, fiche; (ook)
feinett Dantes wert = geen zier waard.

b(a)reittiebett.

bantee, ban'tife0 = van, naar Dante.
= Dantzig.
Zan'iig,
bapp: = klap 1 stag
[bccO'Petn, fcbtv. (1).) = trappelen, trippelen].
[bar: auf b. = op iem. (iets) af, los, toe].
barate (ob. bav'an, bratt)= daaraan, eraan, aan
dat; nal)e b. = op 't punt; es ift nicbts b. = er is
niets van aan, er is niets aan; [eV bin icb b. =
nu is 't mijn beurt; wenn id) red)t b. bin = als
ik 't wel heb; id) wel3 nidjt, tote id) mit itjm b.
bin = hoe of ik 't met hem heb; b. fein = (ook)
bezig zijn; was liegt b.? = wat is daaraan gelegen? es liegt mir vie! b. = er is mij veal aan
gelegen; er ift mob! b. = hij is goad af; ix&
waren libel, fcblimm b. = wij waren er slecht
aan toe; b. glauben muff en = er aan moeten
gelooven; alias was brauf (ob. brum) unb b.
bemgt, ift = alles wat er bij hoort, met den
heelen aankleve. b(a)van'gebett, rt. (b.) = er
aan geven, opgeven. b(a)vategeb(e)n, any.
(1.) = aan den gang gaan, beginnen. b(a)ron''
toututen, ft. (f.) = aan de beurt komen. b(a)v.
an'tnai§en fid), idm. (b.) = aan den gang gaan.
b(a)vattletiett, fcbw. (b.) = op 't spel zetten;
alias b. = (ook) alias in 't werk stellen, alle
mogelijke moeite doen.
barauf' (ob. bar'auf, brauf) = daarop: er op,
op dat; daarna, vervolgens, toen, nu; es fommt
b. an = 't hangt er van af; b. foll es nid)t an.
lommen = daaraan zal 't niet liggen; bar'auf
war' id) t)inaus = daar wilde ik maar op
komen; br. uttb bran rein = op 't punt zijn; id)
baIte Wet b. = daar ben ik erg op gesteld; id)
gebe niel b. = hecht er veal aan. b(a)vauf'.
geven, (b.)— handgeld, voorschot geven, vgl.
barauf. b(a)vaurget)(e)n, (f.) = op-, (er
mee) heengaan, verloren gaan, doodgaan;
nieI b. laffen = veel geld uitgeven, groote verteringen maken. 2, (a)vaurgetb, 1. = hand-,
strijk-, plokgeld. bav'aufbitt' = ten opzichte
daarvan, met 't oog daarop; b. wage id) es =
daar waag ik 't op. b(a)rauffibtagen, R. (b.) —
er op leggen, hooger rekenen. Zavauffd)tag.
fteuev, w. = opcenten.
bavatt0' (ob. bat'au4, brauO) = daaruit, er
uit, uit dat; bar'aus wirb nid)ts = daar komt
niets van; id) made mir nitts b. = ik geef
er niet om, 't kan me niet schelen, ik maak
er mij niet ongerust over.
baebett, fdpv. (1.) = gebrek, Hood lijden; [mit
(Hen.: derven].
bav'bieten, ft. (b.) = aanbieden, opleveren; ver toonan ; fill b. = zich aanb., zich voordoen.
aanbieden;
2av'bietung, w. —, —en =
(b.) =
vertooning, opvoering. bav'btingen,
brengen, aanbieden, bewijzen, offeren.
Zavbattertenftvate, w. = Straat der Dardanellen.
bavein' (ob. bav'eitt, bvein) = daarin, er in,
in dat; fid) b. finben = zich er in schikken.
b(a)vein'fallen, ft. (b.) = er in vallen; (jig.) er
in loopen. b(a)rein'geben, ft. (b.) = op den
koop toegeven; flit b. = zich er in schikken.
b(a)veittliauen, 1t. (l.) = er op in slaan,
hakken; 'm raken (bij 't eten). b(a)vein'tegen
flab fd)w. (b.) = er in gaan liggen; (fig.) tusschenbeide komen. b(a)vein'utengen, iquitc4en fig,
[djw. (1).) = zich er in mengen, zich er mee
bemoeien. b(a)veitt'veben, idm. (b.) = er
tusschen paren, in de rede vallen, meepraten.
b(a)veinicbauen, Pm (b.) = (er in) kijken.
b(a)veinitblagen, ft. (1.) = er op in slaan.
b(a)veittlebett, ft. (b.) = (er in) kijken, zien,
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Zara, m. --(e)s, —e = (nrbb.) Berrie, slappe
veengrond.
baths' (ob. bar'in, Wu) = daarin, er in, in dat;
binnen; mit b. begriffen = er in begrepen.
baritenen, = daarin; binnen.
baetegent ftw. (b.) = blootleggen, aantoonen,
uiteenzetten, betoogen, bewijzen, staven.
Zaelegung, to. —, —en = betoog.
Zaele1)(e)n, 1. = leening, geleend geld, voorschot. ZaeleOett6ftattr, grape, to. = voorschotbank, -kas. baeleiben, ft. (b.) = leenen, voorschieten. Zaele10ev, m. = leener (die aan iem.
leent).
Zarin, m. —(e)s, Zdrme = darm.
Zantellbein, 1.; •entaiinbung, to.; •fiftel, w.;
sgit§t, w.; gland, m.; afaite, w. u. a. =
darmilbeen; -ontsteking; -fistel; -jicht (bij
menschen: kramp); -kanaal; -snaar e. d.
Zarneberfegietung, .Verftblingung, tp . =
darmkronkel. Zarm'itvang, in. = verstopping.
bantac§', .neben, .nieber, zie banat enz.
bavob', zie bariiber.
2aere, w. —, —n = eest (ook: 't eesten),
droogoven; (uit)tering; (bij vogels) pip.
baerekten, Rim. (b.) = aan-, toereiken.
barren, ftw. (1).) = drogen, eesten.
Zareffeber, 1. = teringkoorts, hektische koorts.
ZarellOau8, 1.; stammer, tv.; . of en, m. =
drooglhuis; -kamer; -oven (east).
Zarefue6t, w. = uittering; (bij vogels) pip.
Ebneletien, fcbtv. (b.) = blootstellen, wagen].
baeftellbar = vertoonbaar, voor te stellen;
(van eery rol e. d.) speelbaar. baeftellen, ftw.
(I).) = [plaatsen, vOrzetten]; (nauwkeurig)
voorstellen, ver-, of-, uitbeelden, schetsen,
weergeven; vertegenwoordigen; vormen; (eine
91olle) spelen; (einen etoff) beschrijven; b..be
ffieometrie = beschrijvende meetkunde; b.. be
Stiinfte = uitbeeldende kunsten; fic4 b. =
zich vertoonen; duidelijk zijn; (von (bebanfen)
opkomen. Marifteltev, in. —s, — = voorsteller, uitbeelder, speler; maker, schepper.
Zaeftellung, w. = (nauwkeurige) voorstelling,
of-, uitbeelding; kreatie; opvoering; uiteenzetting; beschrijving. Zaeftellungbart, w. =
manier van voorstelling. Zaeftellungbgabe,
w. = voorstellingsgave, talent van uitbeelding.
ZaeftelluttgRunft, w. = voorstellings-, uitbeeldingskunst. ZaeftellungOtueffe, zie . a r t.
baeftredett, fd)w. (1).) zie barreiten en nor=
ftrecf en. baetun, unr. (b.) = aantoonen (mit
$elipielen), bewijzen, duidelijk makers, uitleggen.
barirber (ob. baeilber, brii'ber) = daarover,
er over, over dat; daar(en)boven, er boven;
onderwijl, -tusschen; wit werben b. fterben =
wij zullen wel eer flood zijn; er ift b. = hij is
aan 't werk, er mee bezig; fit b. maters = er
(mee) aan ('t werk) gaan.
barune (ob. baeum, brunt) = daarom: erom,
om dat; deswegen, om die reden; leen Ste
b. nitt beforgt = wees daarover niet bezorgd;
es banbett fit b. = 't is er om to doen, 't is
zaak; er weif3 b. = hij weet er van; es fei b. =
't Zij zoo ! id) bin b. getommen = ik heb 't verloren, ben 't kwijt.
baruteter (ob. baeunter, brun'ter) = daaronder, er onder, onder dat; er onder, er bij;
daar beneden, minder; b. ftecft etw. = daar
steekt wat in, achter; es gel)t alles br. unb
briiber = alles gaat 't onderste boven, loopt
in de war; es ift fein lInteritieb b. = er is geen
. verschil tusschen; id) fann es b. nid)t Iaffett =

bauernb.

kan 't niet minder doen; er tut es nid)t b. =
doet 't niet minder (ook fig.).
[baetveifett, ft. (b.) = barbieten, vorwelf en,
aeigen]. [baetverfen = binwerfen].
ZartvinibIttud, in. — = Darwinisme. Zar.
Wittift' , m. —en, —en = Darwinist. bar.
tvittrIttlit = Darwinistisch.
[bat'aablen, Ito). (b.) = voor-, toetellen].
[baeielgett, fd)w. (15.) ------ (vor)aeigen.]
barlit' , zie b a 3 u.
bab = facbItcbe Worm von ber.
I. billets*, um. (f.) = bestaan, er zijn. II. Zaleitt,
f. —s = ('t) bestaan, Leven, aanwezig-zijn,
aanzijn, tegenwoordigheid; ber Rampf ums Z.=
de strijd om 't bestaan. Zaleittisberafttigung,
W. = recht van bestaan.
bafelbit' = (al)daar, er; [alwaar].
ba'feln, fcbto. (b.) = bazelen, suffen, dazen.
ba'fig, zie bortig.
balitiett, ft. (b.) = zitten, daar neerzitten.
baWiettige = facblite norm von berienige.
bat = (op-, zoo)dat; es fei benn b. = tenzij;
b. bu es is nid)t tuft! = doe 't toch niet! pas op,
als je 't doet!
Zarfel, w. —, —n = daasvlieg, horzel.
ba0fel'b(ig)e = fatIite Worm von b erf el=
b(i g)e.
Zarfelfliege, to. = daasvlieg, horzel.
ba'fteb(e)n, unr. (b.) = (daar) staan; jett
ftel)t er gang anders ba = nu staat hij er heel
anders voor.
Zala, Zalett, p. = data, gegevens, feiten;
datums. batie'ren, fcbto. (b.) = dateeren;
WI) b. = dateeren.
Zatite, m. —s, —e = datief, 3de naamval.
Zatib'objett, f. = datiefobjekt, meewerkend
voorwerp.
bale = dato; a b. = van heden, na dato;
de b. = onder dagteekening van; bis b. = tot
heden; brei 9Jlonat b. = drie maanden na dato.
Zalotverbfel, tn. = datowissel.
Zat'tel, w. —, —n = dadel. Zattelbannt, m. =
dadel(boom).
Zattellifent, tn.; .51, f.; .4mInte, w. u. Ii. —
dadellipit (ook: kokon); -olie; -palm e. d.
Zat'terht, zie Zattericb.
Zalunt, f. —s, ..ten u..ta = datum, dagteekening; gegeven; welcbes Z. ? = den hoeveelsten? Z. bes q3oftftentpels = datum postmark.
Zaturin', 1. —s = daturine.
Zau'be, w. —, —n = duig. Zau'benbeli, f. —
duighout, wagenschot.
1)&064 zie beucbt onder bettcbten.
[baleen, zie verbauen].
Zanier, w. — = duur(zaamheid); auf bie Z. =
op den duur; eon Z. = duurzaam; von Langer
Z. = van langen duur. Zau'enteel, m. =
winterappel. Zateerbrettner, m. = vulkachel.
bau'er4att = duurzaam, solide. Mau'ertylf.
tigkit, w. — = duurzaamheid, soliditeit,
bestendigheid. Tateerfarte, w. = doorloopende
kaart. Zau'ertontatt, m. = doorloopend
kontakt. Zateerlauf, stnarftt, m. = wedloop
wie het 't langst volhoudt, volhardingswedstrijd.
I. baleen*, fcbto. (b.) = medelijden inboezemen;
bu bauerft mit = ik heb medelijden met je,
ik beklaag je; bie Bilbe bauert mit = ik beklaag de moeite. II. bau'ent, fcbw. (b.) =
Buren; [uit-, volhouden]; es bauert mir au
lange = 't duurt mij te lang.
bau'ernb = duurzaam, blijvend, permanent.
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Zau'erobit, 1. = winterooft. Zau'evbitanie,
to. = overblijvende plant. Zauer'vebe, w. =
urenlange redevoering. Zau'ertuaren, F43I. =
verduurzaamde levensmiddelen.
Zaum'cOen, 1. —s, — = duimpje. Mau'men, m.
s, — = duim (ook aan machinedeelen);
einem ben Z. batten = iemand beschermen,
(zedelijk) steunen; einem ben Z. aufs 91uge
feten (briiden, batten) = iem. streng behandelen, onder den duim houden, kort houden, de
knip op den neus zetten; ben Z. rdl)ren =
betalen, dokken.
Zatentenilbeuger, m.; .bledj, 1.; .breite, w. ---duimilbuiger (een spier); -kruid; -breedte.
batentenbld' = duimdik. Zau'mentlabbev, w.
= kastagnette. ZanInentebev, I.,ring, m. =
duimstuk, -ring, duimeling. Zatent(en).
idgauben, $1. = duimschroeven; einem Z.
an., auffeten, anlegen = iem. duimschroeven
aandoen. Zdunt'ling, (Zilulnevting), m. —a,
e = duimeling, duimpje, duim (van handschoen e. d.); Klein Duimpje, klein kereltje.
Zauntont' (spr.: dom5): it la Z. = a la Daumont.
Zatene, u3. —, --n. = donsveder ; ID a u n en,
v. = dons. Zau'nenbett, 1. = donzen bed.
batenenbaft = donsachtig, donzig.
Zaubbite (spr.: dole0, m. —s, —s = dauphin.
ZaubbIne (spr.: do . .) bie = Dauphind.
Maud, f —es, —e u. Zetufer = [twee (dobbelspel)]
troefaas ; ber Z.! = de thommell er ift ein Z. =
een Baas.
Za'bibbOarfe, w. = Davidsharp.
Za'bit4 (spr.: deevits), 431. = davids, davits
(op sehepen).
babon' (ob. ba'bon) = daarvan, er van, van
dat; weg; was babe id) b.? wat heb ik er aan,
wat geeft mij dat? babotebteiben, it. (1.) = (er)
afblijven, wegblijven. babon'eiten, Rim. (i.) =
wegsnellen. bation'faOren, ft. (f.) = wegrijden,
-varen. babon'ttiegen, rt. (i.) = wegvliegen.
babon'geb(e)n, unr. (1.) = weggaan. babon'.
tontine**, ft. (1.) = er of komen; mit bem
bIof3en edgeden b. = met den schrik vrijkomen.
vgl. 9luge, baut, Rauf u. a. babon'taufen,
ft. (1.) = wegloopen, op den loop gaan; einem
b. = van iem. wegloopen. babon'tnatbett fit%
fcbw. (1).) = wegloopen, ontsnappen. babote.
tvagen, ft. (b.) = (ben Sieg) behalen; (eine
Rranfbeit) oploopen, -doen. babon'ileOen, ft.
(f.) = wegtrekken, heengaan.
babov' (ob. ba'bov) = daarvoor, er voor, voor
dat; icb babe einen 9Ibicbeu b. = ik heb er een
afschuw van, hekel aan.
batui'bev = daar tegen, er tegen, tegen dat;
id) babe nid)ts b. = ik heb er nets tegen; bafiir
unb b. = er voor en er tegen; er fette fid) b. =
hij verzette zich er tegen.
bap' (ob. ba'Bu) = daartoe, er toe, tot dat;
daarvoor, er voor; daarbij, er bij, bovendien;
ba'Bu bin id) nicbt bier = daarvoor ben enz.;
id) bin nid)t ber Mann b. hies au ertragen = ik
ben er de man niet naar . . .; was fagen, meinen
Ste b.? = wat zegt, denkt U. er van? Q3eefftect!
mit Rartoffeln, unb was bap? = en wat er bij ?
baitegeben, it. (b.) = bijdragen, er bij geven.
basu'gebaven, fcbw. (b.) = er bij behooren.
baitt'getOvig = er bij behoorend, bijbehoorend.
baBulialtelt lick it (b.) = stevig doorwerken.
bain'touttnett, rt. (1.) = er bij, er toe komen.
baiu'legen, fcbw. (b.) = er bij doen, leggen.
1)
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ba'Buntal = toenmaals; vgl. %nn o.
basulun, um. (b.) = er bij doen.
baitoiltten = daartusschen, er tusschen;
tusschenbeide. baguiltOenfativen, rt. (1.):
einem b. = iem ruw, scherp in de rede vallen.
baiwilttentonttnett, ft. (f.) = er tusschen,
tusschenbeide komen. Zaiturfttentunft, w. =
tusschenkomst. baituiltbentiegenb = tusschenliggend. bawiltbettreben, fcbw. (b.) = er
tusschen in praten, meepraten. baimiltben.
!Mall lick ft. (b.) = tusschen beide komen.
baitui'Kentveten, ft. (r.) = tusschenbeide
komen; Z., f. = tusschenkomst.
b. 6. = burd) 93 o ten: expresse bestelling.
dbt. = debet, debent; hij is, zij zijn schuldig.
d. d. = de dato: onder dagteekening van. Zeb.,
zie Zebitor.
Zebarbeue, m. —s, —e = losser.
Zebarte, w. —, —n = debat, diskussie; Bur
Z. ftelIen = in bespreking, in diskussie brengen.
bebattie'ven, fcbw. (b.) = debatteeren.
Ze'bet, 1. —s, —s = debet; in bas Z. bringen =
in (op) 't debet brengen. Ze'betfeite, to. =
debetzijde. Zebit', m. —(e)s = debiet. bebitie'=
ven, fcbtv. (b.) = debiteeren; verkoopen, omzetten. ie'bitov, m. —s, ... to'ren = debiteur.
Mebito'venbutO, 1. = debiteureboek.
bebtottie'ven, fcbto. (b.) = deblokkeeren, ontzetten.
Zeboutte (spr.: diboesjee), 1. —a, —s =
debouchd. bebouMe'ren, idm. (f.) = deboucheeren.
Zebitt' (spr.: ddbu), m. u. 1. —s, —s = debuut.
Zebiltant, tn. —en, —en = debutant. bebiltie'•
vett, fcbtv. (b.) = debuteeren.
dee. = Zefort.
Zecabetece (spr.: dOkadds), zie Zefaben3.
Zece..., bece..., zie b e 3 e.. .
ZeManat' 1), 1. —(e)s, —e = dekenschap;
kerspel. Zetbanei' 1), w. —, —en = dekanie
(woning v. e. deken). Zec4tutt' l), m. —en, —en
= deken.
Zetbav'fie (spr.: ddsjarzje), w. —, —n = decharge, ontheffing. betbargie'ven, icbtu. (b.) =
dechargeeren.
Ze'ttev, m. u. f. —s, — = tien stuks (vellen bijv.).
bet0iffrie'ven (spr.: desjief . . .), fd)w. (b.) =
ontcijferen.
Zetblet, w. —, —n = kleine bijl, dissel.
Zed, 1. —(e)s, —e = (ver)dek; imperiale; an
(am) Z. = op, aan dek.
Zedllbalten, m.; sbett, 1.; .blatt, 1. = dekilbalk;
-bed; -blad (bot.: schutblad).
Zed'bienit, m. = dienst aan dek. Zecle, w. —,
—n= deken, dekkleed; dek; zoldering, plafond;
dak; mit einem unter einer Z. fteden, fpleIen =
't met elkaar eens zijn, onder den deken liggen;
fid) nad) ber Z. ftreden = de tering naar de
nering zetten; bie Z. fieI mir von ben ?tugen =
de blinddoek viel enz.; unter ber Z. = (ook) in
't geheim. Zeclet, m. —s, — = deksel, lid;
dop (ook voor „hoed"); hoed, klabak (voor
„politieagent"); omslag (eines Oud)es), band ;
dekseltje (ber toot e); timpaan (beim $ucb.
bruder).
Zeetell!better, m.; gilt* 1.; .tovb, m. = beker
met deksel; glas m. d.; mand m. d.
bead**, fd)w. (b.) = van een deksel voorzien;
doppen (nl. „groeten"); einen b = iem. op zijn
nummer zetten, doorhalen. bec'fen, icbtv . (1).)
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= dekken (ben Zift, tilt 12 43erionen, ein
Sager, Iruppen, bie Roften, ein Zefi3it, einen
Staben, gegen etwaigen $erluft, mit einem
Zat, mit Gcbiefer u. a.); es ift gebedt de
tafel is gedekt; fit§ b. = zich dekken (ook fig.:
zich verzekeren: gegen etw.); elkander (be)dekken, geheel gelijk zijn, overeenstemmen;
vgl. Q3ebarf. Zeetenbeleutttung, w. =
plafondverlichting -licht. Zeelengenttilbe, 1. =
plafondschildering, -stuk. beclentot0' = tot
aan 't plafond. Zeelettntatber, m. = dekenfabrikant ; matte-vlechter; plafoneur. Zeclett.
ntaler, m. = plafondschilder. Zeclenftlitt =
.-gemetlbe.
Teeter, m. —s, — = (be)dekker. Zedlarbe,
= dekkleur. Zedleber, to. = dekveder
(van ooren, vleugel en staart), Zed m. =
vernis. Zecrgang, m. = gedekte gang. Zed'.
geftmd, 1. = kornis. Zed'ettiMen, 1. = dekglaasje. Zed'gut, 1. = dekgoed (fur Zedblatt).
Zed 1. = dekhuis, roef. Zettlaft, w. =
deklast. Zed'Ittantel, m. = dekmantel, doekje
voor 't bloeden. Zeettante, m. = schuilnaam.
Zeddlaft, w. = deklast. Zeetung, w. —,
—en (be)dekking, zekerheid, veiligheid.
deereseen'do (spr.: dekresjendo) = decrescendo.
Zebitation', w. —, —en = dedikatie, opdracht.
= opdragen.
bebige'ven, 'tux
Zebuttion', w. —, —en = deduktie, afleiding,
bewijs. bebuftib' = deduktief. bebu#e'ven,
fdpx). (b.) = afleiden.
Zeeljet, zie
de faelo = de facto, feitelijk.
befett' = defekt, beschadigd, niet kompleet,
gebrekkig. Zefete, m. —(e)s, —e = deficit,
tekort, ('t) ontbrekende; defekt, gebrek.
Zefettlbogen), m. = los, overtollig vel (eines
$utwerfs). befettiW, zie b ef ef t. Zefettue,
w. —, —en = defektuur: onderzoek; aanvulling ; verzorging van 't apotheeklaboratorium.
Zefention', w. —, —en = defensie, verdediging.
ZefettlionOlvieg, m. = verdedigingsoorlog.
ZefettlionOlittie, to. = defensielijn. befenftb' =
defensief, verdedigend. Zefettfib'attiani, w. =
verdedigend verbond. Zefettft'be, = verdediging; bie Z. ergreifen = defensief optreden;
in ber Z. bleiben = alleen verdedigenderwijs to
werk gaan. Zefen'for, m. —s, ..o'ren = verdediger.
beferie'ven, (1).) = defereeren; einem ben
Crib b. = iem. den eed opleggen, iem. op een
eed vorderen.
ZOO', Zefitee', 1. ---s, ..le'ett = pas, engte.
befitie'ven, id)w. (b.) = defileeren.
befinte'ven, itto. (b.) = definieeren, bepalen,
omschrijven. Zefittition', w. —, —en = delinitie, begripsbepaling. befittittb' = definitief,
bepaald, vaststaand, voor goed.
1. —s, —e u. —s = deficit, te-kort.
Zeflation', W. — = deflatie.
Zefforatian', to. —, —en = defloratie, ontmaagding, verkrachting.
Zefortnation', —, —en deformatie, misvorming. Zeformittit, w. —en, —en = deformiteit, wanstaltigheid.
Zefrattbant', m. —en, —en = (belasting)ontduiker. Zefrattbation', w. —, —en = (belasting)ontduiking. befraubie'vett, (b.) =
smokkelen; verduisteren.
bertig = (nrbb.) degelijk.
Ze'gett, m. —5, — degen; (krijgs)held; fit
auf Z. ItIagen = op den degen duelleeren.
degenriem.
Ze'gettbanb, 1.

Zeismus.

Zegenevation', w. —, —en = degeneratie,
ontaarding. begetterie'ven, itto. (i.) = degenereeren, ontaarden.
1e'genfift0, m. zwaardvisch. Zegenflitt§e,
w. = plat van den degen. Ze'gettgefiit, I. =
gevest. Ze'gengebettf, 1. = degenriem.
Ze'genlIgtiff, m.;
m.; •tlinge,
stttoPf,
m.; itopOet, w., u.
= degenligevest; -houw;
-kling; -knop; -koppel e. d.
begoutant' (spr.: degkoetd) = degoutant, walgelijk. begoutie'ren(spr.: degkoe.
(b.) —
degouteeren: walging wekken, tegenstaan.
Zegrabation' w. —, —en = degradatie.
begrabie'ven, id)w. (I).) = degradeeren. Zegra=
bie'rung, w. — = degradeering.
beOtettav = uitzet-, rekbaar (ook fig.), elastisch.
Zeipt'barteit, ro. — = rek-, uitzetbaarheid,
elasticiteit. betyttett, ftw. (1.) = (uit)rekken;
verlengen; (f erne forte) uitrekken, sleepend
spreken; fhb b. = (zich) uitrekken, zich rekken,
zich verlengen, (zich) uitzetten. ZeOltung,
—, —en = rekking, uitzetting, verlenging, rek
(van draad bijv.). Zeirnungdieitten, 1. = verlengingsteeken, circumflex.
m. —s, —e u. —s = Dey (van Algiers).
Zerbet, zie Zeuf el.
Zeitt, m. —(e)s, = dijk, dam, wal; hoop,
stapel (turf). ZeitWat§t, w. = dijktoezicht;
-verordening, -regelement. Zeitb'amt, 1. =
dijkbestuur; heemraadschap.
Zeicb'llarbeiter, m.; .belc§atter, m.; .brucb,
dijkHwerker; -schouwer; -breuk.
m.
Zeitt'bantm, m. = hoofd, havendam.
m. —s, — =-- (gwst.) ondergrondsche waterleidingbuis. bercben, ftw. (b.) = een dijk
leggen, dijken, aan den dijk werken. Zet'Oer,
m. —s, — = dijkwerker. ZeNterfatt, 1. —
dijkwezen. Zeilt/getb, 1. = dijkbelasting.
ZeicWgelcittoor(e)tte(v) = beeedigd dijkmeester, heemraad. Zeieirgretber, m. dijkwerker. Zeift'graf, .grtife, m. —en, —en =
dijkgraaf. Zeitirtyvv, m. = eigenaar van een
dijk. Zeittivone, w. = kruin van den dijk.
beit414titttig = dijkplichtig. Zeicirrat,m. =
raadsheer in 't dijkbestuur, heemraad.
Zeitt'ilved)t, f.; •14au, w.;
m.; .144,
dijkllrecht; -schouw; -schout; -wachter.
m.
—n = disselZeWlet (spr.: dgiksel), w.
(boom); dissel (een bijl). Zeicirtelavut,
=
disseltang. Zeidyfetgabet, w. = lemoen.
felOatett, m. = disselhaak. beidrfetn, itto.
= (eig.) disselen; (fig.) bedisselen, inpikken.
m.; • 0ferb, i.; qtanfie, w.;
=tunnels, m. = dissellinagel; -paard; -boom;
-wagen.
dijkoever. Zeitb'bogt, m. =
ZeiWufer, 1.
dijkbaas. Zei4'Weg, m. = dijkweg.
Wien, 1. = dijkwezen.
bein (iron. poll.) = jouw, uw; van jou, van u;
bas Z ..e = 't jouwe, uwe; bie Z .. en de
jouwen, de uwen; bas Olein unb Z. = 't mijn
en dijn; bein ((ben. bes j3ron. peri.) = van
jou, van u, uwer. bet'nerfeit4' uwer-, jouwerzijds, van uw (van jouw) kant. bei'neOglerchen
= uwsgelijke. bei'netbat'ben, .tue'gen, um
bei'netwillen=jouwent-,uwentwege, jouwent-,
uwenthalve, om uwentwille, terwille van jou,
van u; Om jou, om u. (ber, bie, bas) =
(de, 't) jouwe, (de 't) uwe; tue bas Z.; mein
Out unb ban b.
Zeiltung, w. —, —en = defining.
zie blefig.
ZetWmu0 (spr.: deeis .), m. — = deisme.
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—tt = dissel (een bijl).
m.
Zeift' (spr.: deeist), m. —en, —en = deist.
beilti14 = deistisch.
Zei'get, m. —s, — = duivel, duvel.
Zeieuner' (spr.: deezjeunee), f. —s, —5 =
dejeuner. bejeunie'ven, fcbw. (b.) = dejeuneeren.
—tt = dekade, tiental (in 't biz.:
Zefa'be, m.
dagetiental).
=
befabent' = dekadent. Zefabetti', to.
dekadentie, verval.
dekadisch, tiendeelig.
befa'bilcb
Zefae'ber, 1. —5, — = dekaeder, tienvlak.
Zelallgrantne, 1.; -liter, 1. = dekaljgram; -liter.
befatfie'ven, ici)w. (b.) = dekalkeeren. Zefal.
fier'babier, 1. = dekalkeerpapier.
Zefalog', m. —s = dekaloog, (de) tien geboden.
Zefaltteron, 1. —a = Dekamerone. 2e'rag
meter, 1. = dekameter.
Zefate, m. —s, —e = deken (kath. kerk (7) e=
cb ant) en van de fakulteit); Superintendent
(prot. kerk). Zefanat', zie recbanat.
Zefan'bria, w. — = tienhelmigen.
Zelafter u. Zefafter', 1. = dekastere.
befantie'rett, fd)to. (b.) = dekanteeren, afgieten,
klaren.
befatie'ven, fdp. (b.) = dekateeren, dekatizeeren: (bas Zucb) ontglanzen, krimpen.
Ze'fban, 1. = Dekan.
Zeflautation', —, —en = deklamatie. Tata.
utalor, m. —s, ..to'ren = deklamator. befla.
mie'ven, idnv. (1.) = deklameeren.
Meflaration', w. —, —en = deklaratie: verklaring, aangifte. beflarie 'ren, id)w. (b.) —
deklareeren, aangeven; beflarierter Wert =
aangegeven waarde.
beflallie'rett, Rim. (1.) = deklasseeren, naar
beneden halen (maatschappelijk).
Zeflittation', w. —, —en = deklinatie: verbuiging ; afwijking (ber Tiagnetnabei). befit.
nier'bar = deklineerbaar, buigbaar. Zeftittiee.
barfeit, w. — = buigbaarheid. beflittie'vett,
Ito). (1.) = deklineeren: verbuigen; afwijken.
2efoft, 1. —(e)s, —e = dekoktum, afkooksel,
aftreksel.
2efottet6', 1. —a, —s= d6collete. befettetie'ven,
Rim,. (b.) = dekolleteeren.
Zefor' (met o), m. —s, —s = dekor. 2efora.
teuv', m. —a, —e = dekorateur, etaleur.
Zeta-ration', to. —, —en = dekoratie: versiering ; (ridder)orde.
I. = dekoratiellZeforationnmatev, m.;
schilder (dekorateur); -stuk (effektstuk).
beforatitt' = dekoratief. beforie'ven, Rim. (b.) =
dekoreeren, versieren.
Zefore, m. —(e)s, —e = dekort, korting.
befortie'ven, fcbw. (1.) = korten, aftrekken.
Zefo'ntut, 1. —s = dekorum, fatsoen; bas Z.
wabren = 't dekorum in acht nemen, bewaren.
2efret, 1. —(e)s, —e = dekreet. besluit. Zefre.
= dekretale, pauselijk dekreet.
tale, 1. —s,
befretie'ven, fdpo. (1.) = dekreteeren.
Zefu'rie, w. —n= dekurie (rot van tien man).
Zefu'vio, m. —5 u. —nett, —nett = dekurio
(aanvoerder van tien).
Zelegation', w. —, —en = delegatie. Zelega.
tionErat, m. = gedelegeerd kommissaris.
belegie'vett, fcbw. (1i.) = delegeeren: afvaardigen; overdragen.
Zelfter Wapence = Delftsch aardewerk.
—, —en = deliberatie. beti.
Zetiberation',
(b.) = delibereeren, beraadberie'ren,
slagen.

bemungeaMet.

belifat' = delikaat: lekker; teer, netelig, lastig.
Zelifaterte, —n =delikatesse, lekkernij;
fijngevoeligheid. Zetifaterlenbanblung, w. =
delikatessewinkel.
1. —(e)s, —e = delikt, misdrijf, -daad.
Zetinquent', m. —en, —en = delinquent, misdadiger.
Zeli'rittut, 1. —5, . .riett = delirium, waanzin;
Z. tremens = delirium tremens.
bitisiO6' = delicieus, heerlijk, kostelijk.
2elfre'beve, f. —s, —a = delkredere, kommissionairsgarantie ; Z. (fiir einen) ftebett = borg
blijven. Zelfre'bereinobiftete, w. — = delkredereprovizie.
Zet'le,
—n = (gwst.) kuil, inzinking.
Telbbite, m. —s, —e = dolfijn.
bel'Obilt0 = Delphisch.
Zella, 1. —a, —s = delta.
bent
ratio sing. von b er unb bas.
Tentagog', m. —en, —en = demagoog, yolksleider. Zentago'genbelp, m. = demagogevervolging. Tentagogie', w. — = demagogie.
betnago'gilcb = demagogisch; b ..e Ifmtriebe =
revolutionaire woelingen.
Te'ntant, m. —(e)s, —e, zie riamant. beittatts
tett, zie biamanten.
ZeutarfationWlittie, w. = demarkatie-, grenslijn.
bentaNie'rett, fcbw. (1.) = demaskeeren, ontmaskeren.
Telnat, m. —(e)s, —e = (een landmaat) dagwerk
(1/4 H.A.).
Mententr (spr.: . . . .), 1. —s, —s = dementi,
logenstraffing. bementie'ven, fcbw. (b.) = dementeeren.
beitt'entfOreltettb = dienovereenkomstig, daaraan beantwoordend. bettegegettii'ber = daartegenover, daarentegen. benegetnitir = dienovereenkomstig, zoodoende.
Tentiuton'be (spr.: . . mode), ID. — demimonde.
Zentifftutt', ID. —: feine Z. geben = zijn ontslag
nemen, zijn ambt neerleggen.
wereldZentiurg', m. —en u. —(e)s, —en
ziel, wereldschepper.
bent'uten, fcbw. (I.) = brassen, slempen.
bettenactr = diensvolgens, dus, bijgevolg, derhalve. bettettaCt' = binnenkort, eerstdaags;
daarna. bettenitAltig = eerstkomende.
bemobilifie'ven, fcbw. (b.) = demobilizeeren.
2entofrar, m. —en, —en = demokraat. Memo.
fratie' (spr.: . .tie), to. —, —It = demokratie.
bemotraliftb = demokratisch.
Zentofrit, m. = Demokritus (die om alles
lacht).
bemolie'rett, fcbw. (b.) = afbreken. slechten.
Zentotie'rung, m. —, —en, Zemolition' w.
—, —en = afbreking, slechting, demolitie.
betnottetiffe'ven, Icbw. (1.) = demonetizeeren,
(munt) aan den omloop onttrekken.
Zemonftration', w. —, —en = demonstratie:
bewijsvoering; (machts)vertoon. bemonjtratib'
= demonstratief: aan-, bewijzend; duidelijk.
Zentottitratiblunt), 1. —5, ..oa = aanwijzend
voornaamwoord, demonstrativum. bentonittie'•
rest, icbw. (b.) = demonstreeren.
Zentonta'Re (spr.: . .taazje), w. — = demonteering, ('t) uit-elkaar-nemen (van een machine).
bemontie'vett, fcbw. (b.) = demonteeren.
Zemoratilation', w. — = demoralizatie, verslapping. bentoratilie'rett, foto). (b.) = demoralizeeren.
bem'utteracWtet, bent'unaeacOlet = niet-tegenstaande (dat), des ondanks, in weerwil daarvan
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,e'mut, w. — = dee-, ootmoed, nederigheid,
onderdanigheid. bending = dee-, ootmoedig,
nederig, onderdanig. bentiitigen, idny . (b.) =
verootmoedigen, vernederen. Zelniitigung, w.
—, —en = dee-, verootmoediging, vernedering.
Zelnutfiftattae, w. = kruidje-roer-me-niet.
beltutt(8)bolf = bemdtig.
bent'auforge = dientengevolge; diensvolgens.
ben = 9Iff. Ging u. Zat. q3lur. non b er.
Zettar', m. —s, —e = danarius (een Oud-Rom.
munt), penning.
Zenatuvatilation', W. —, —en = denaturalizatie. bettatuvaliffe'ven, ftw. (b.) = denaturalizeeren, 't burgerrecht ontnemen. bettatutie'rett,
fcbw. (1.) = denatureeren („voor de konsumptie
onbruikbaar makers").
Zettbvit', m. —en, —en = dendriet, boomsteen.
Zettbrolitty, m. —en, —en = dendroliet, versteende boomstam. Zettbrotogie', ro. — =
dendrologie, boomkunde.
be'nen = Zatin ¶3l. non b er (bent. l3ron.).
ben'geln, fcbw. (b.) = slijpen, wetten, (de zeis)
haren. Zett'aelflo#, sftett, m. = haarspit.
Zettr'avt, w. = denkwijze. bentlav = denkbaar; b. beliebt, b. gut = zoo bemind, zoo goed
als men zich maar voorstellen kan. Zentiblatt,
1. = gedenkblad. Zentlitub,i. = Oeben tbud).
ben'Xen, unr. (1).) (id) bad)te; batte; gebad)t) =
denken; meenen, gelooven; van plan zijn; id)
babe bin unb bet gebad)t = heb gedacht en
gedacht; id) bticbte gar! = wel zeker 1 och kom!
auf (WM) b. = over lets d., lets in den zin
hebben; wo b. Ste bin? = wat denk je wel?
nicbt baron au b. I = (er is) geen d. aan! (wie)
gebad)t, (f o) getan = zoo gedacht, zoo gedaan;
[einen (etw.) b. = aan lent. (lets) denken;
es einem b. = es einem geb enf en; mir, mid)
benft = mij heugt]; fic4 b. = zich denken,
zich voorstellen; bas blitte (batte) id) mir nicbt
gebad)t = had ik niet verwacht; id) benfe mir
nicbts 513i5fes babel = ik denk daarbij aan geen
kwaad; b. Ste fid) nur! = stel u eens voor!
bas fann man fid) b.! = dat is te begrijpen!
dat kan men zich voorstellen! Zettiev, m. --s,
— = denker. bent'fiibig = in staat om te
denken. Zent'filliigteit, w. = denkvermogen.
Zentiveibeit, tv. = vrijheid van denken, van
gedachte. Zent'fraft, tr. = denkkracht,
-vermogen. Zentlebve, w. = leer van 't
denken. [bettrtirb = bentbar].
Zent'lltnat, 1.; ',flange, w.; +jute, to.; .14vift,
ro. = gedenkteeken (monument); -penning;
-zuil (monument); -schrift (memorandum).
Zent'Illfmtc§, m.; 'ftein, m.; .ftiid, I. = gedenkilspreuk (kernspreuk); -steen; -stuk (gedachtenis, souvenir).
Zettflibuttg, W. = denkoefening. lbettlungda
art, tr. = denkwijze. ZettUbevsnagen, 1. —
denkvermogen. bennuilvbig = gedenkwaardig,
heug(e)lijk. Zettfluiirbigfeit, w. —, —en =
gedenkwaardigheid, heuglijkheid. Zenrieirftett,
1. = gedenkteeken. Zentleit, w. = merkwaardige tijd. Zettflettel, m. ---- (memorandum); scherpe les, afstraffing; einem einen Z.
geben, anbangen = iem. een les (of in 't alg. lets)
geven, die (dat) hem heugen zal.
bean = want; dan, toch; dan, als; vgl. b a13.
ben'uodj = nochthans, toch, evenwel.
bade = dentaal, tand... 2entaliO, w. —,
„lee = tandletter, dentale. 2entift', m. —en,
—en = dentist, tandarts. Tentition', w. — =
('t) doorkomen van de tanden, ('t) tandenkrijgen,
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Zenubation', w. —, —en = denudatie, ontblooting.
Zettutgiant, m. —en, —en = denunciant,
aanbrenger, verklikker, aanklager. bettuns
iie'ven, fdyw. (b.) = denuncieeren.
Zepartentent' (spr.: „ma), 1. —s, —s =
departement.
Zepettbatece (spr.: ddpcIdds), w. —, —n u.
—s = dependance, bijgebouw. repenbettb',
w. —, —en u. —ten = toebehooren.
ZeOe'itte, m. —, —n = depeche, telegram.
beffelebie'vett, idyw. (b.) = telegrafeeren. Zeffe'.
1t§ettbote, tn. = telegrambesteller.
Zeplacement' (spr.: deeplasemtl), 1. —s =
deplacement, waterverplaatsing (v. e. schip).
bepotatifie'ren, fdpn. (b.) = depolarizeeren,
ontmagnetizeeren.
Zelfultett6, 1. —, ..nen3iett = deponens (ww. in
pass. norm met akt. bet).
repottent, m. —en, —en = deponent, bewaargever; getuige. bepottie'ren, icipx). (b.) = deponeeren.
report', m. —s = deport, koersvermindering
(bij prolongatie).
ZeOevtation', W. —, —en = deportatie, verbanning. be0ovtie'rett, fcbro. (b.) = deporteeren, verbannen.
ZePolitav', Zetfolittiv', m. —s, —e = depozitair, bewaarnemer. Zeffolilett, zie Z ep o hi=
turn. Ze0ofilenbattr, to. = depozitobank.
Zepoll'tengelbev, Fl3l. = gelden in depozito,
depozito's. ZepoWtettralle, ty . = depozitokas.
Teluffite'vittnt, 1. —s, ..rien = depot, bewaarplaats; depozitokas. Zeffolitum, 1. —s, .. filen
= depozitum, depozito; Zep ofiten = gelden
in depozito.
bepotiebie'ven, fcbw. (1.) = depossedeeren, uit
't bezit (ont)zetten.
repot' (spr.: depo), 1. —s, —s = dep8t,
depozitum. Zelfotifaiter, m. = depozitohouder.
ZeOvellion', to. —, —en = depressie. 1)04.
tatie'vett, fcbw. (b.) = deprimeeren, neerslaan,
ontmoedigen.
Zeffutat', 1. —(e)s, —e = toekomend deel,
portie; opbrengst, loon in natura. Zeputation',
w. —, —en = deputatie. beffutie'ven, id)w.
(b.) = deputeeren, afvaardigen ; Z e p u tier'.
t e ( r) = deputaat, afgevaardigde.
bee, bie, bob = de, het ('t), die, dat; degene,
diegene, 'tgene, datgene.
bevangie'ven (spr.: dgrtizji. . ), id)w. (1).) =
derangeeren.
beeart = zoo(danig, -zeer). bev'avtig = zulk,
dergelijk, zoodanig.
berb = stevig, krachtig, vast, flink, ferm; ruw,
hard, plomp; eine b ..e .2flge = een grove
leugen ; ein b .. er epa13 = een ruwe grap ;
einem b. bie 9Babrbeit fagen = iem. flinkweg,
geducht de waarheid zeggen. Zevb'beit, w. —,
—en = stevigheid, degelijkheid, kracht, ruwheld, lompheid.
Zev'bfgentten (spr.: dObi . .), 1. = Derbywedrennen.
beveinit' = eens, eenmaal (in de toekomst).
bevein'itig = toekomstig, later.
be'ven, )ben. Don bie = dier, haar, er, ervan;
wier, waarvan. be'rentljal'ben, .We'gen, um
=Willett = om hunnentwille, om hun, om hen;
om wie.
be'ver, (ben. $1. von b er(ienige) = dergenen,
van .' hen, van him; bas Oefcbled)t b. non
Weiler = 't geslacht der Von Weilers. be.
retOal'bett ufw., zie berentt)alben ufw.
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ber'geftalt' = zoodanig. bev'gfei't§en = dergelijk(e), zulk(e); (zoo)als. [bertint'ben, zie
besbalb].
Zeribation', 113. —, —en = derivatie, afleiding.
Zeribatrb(unt), 1. —s, .. ya tt. ..ne(n) = afgeleid woord.
de-, diegene, ('t-,
baWienige
ber' =,
datgene), die, hij, zij, dat; er ift immer ber[.
hij heeft 't altijd gedaan.
welter
[beelei' zie b ergleicbett beentaleinte, zie
bereitift. beemalen = tegenwoordig, thans.
beetnalig = tegenwoordig, hedendaagschj.
beentalett = in die mate, zoozeer, zoodanig.
bermaliftt = dermatisch, huid... Zermatt).
— = huidleer.
logic',
[be're = uw; zijn, haar. be'ro011ett, .We'nett,
zie besbalb].
Zeroule (spr.: diroete), —tt = deroute.
bey ., bie., badlerbe = de-, die-, 't-, datzelfde;
deze, die, dat; hij zij, 't. berfel'bige, zie bet=
felbe.
beetveil', ber'Weile(n) = onderwijl, -tusschen,
terwijl.
derwisch (MohamZer'tbitcb, m. —es, —e
medaansch beclelmonnik).
berleit' = tegenwoordig, op 't oogenblik, thans.
= tegenwoordig, oogenblikkelijk.
be# = men. Don her u. bas.
Des. 1. — = des (muzieknoot), d-mol.
be6abettie'rett (spr.: . . woe. .), fcbto. (1).) =
desavoueeren, verloochenen.
belente(r)n, fcbro. (1.) = (nrbb.) wegen (met
een snort under), vgl. 93efemer.
Zetertette, m. —s, —e = dezerteur. beta.
tie'vett, ftw. (f.) = dezerteeren. Zetertion',
—, —en = dezertie.
beWfalt6' = in dit geval, in dat opzicht. be6'.
taiga = mogelijk, eventueel. [beb igleil§ett =
desgelijks, evenzoo].
ZeObabille (spr.: deezabieljee), 1. —s, —s
ochtendjapon.
derhalve, dus, daarom; [weshalve].
Zeliberat, —(e)s, —e = desideratum, ('t)
gewenschte.
Zebinfertion', w. —, —en = desinfektie, ontsmetting. Ze4inteflor, m. —s, ..to'ren =
desinfektor, ontsmetter. be6inffite'rett,
—,
(1.) = desinfekteeren. ZeNtifiiie'rung,
—en = desinfektie.
befftiOtib' = deskriptief, beschrijvend,
befolat' = dezolaat, eenzaam, verlaten, treurig.
^eborgauitation', w. — = desorganizatie.
be8organitie'ren, Ito). (b.) = desorganizeeren.
belPertievilic§ = minachtend, oneerbiedig,
geringschattend.
desperaat, wanhopig.
betberat
Zell)ot, m. —en, —en = despoot.
(spr.: ..tie), = despotic. belbe'.
Mr° = despotisch. Zett)otWutua, m. — =
despotisme.
bebteVbett = (ben. non ber= u. basfelbe.
= Oen. non b er u. has. bertentbeben,
.We'gen, um •Witlen = des - , weswegens; om
diens, om wiens wille. berlenuttgentblet =
desondanks, -niettegenstaande, -niettemin.
Zellerf (spr.: desser), 1. —s, —s = dessert.
Zettertleffer, m. = dessertbord.
Zettin' (spr.: dessert), 1. —s, —s = dessin,
teekening, monster. Zefiinateuv', m. —s, —e =
dessinateur.
2ertitlati, 1. —(e)s, —e = destillaat.
tette, m. —s, —e = destillateur. Zettiffation',
destillatie; destilleerderij ; kroeg.
—, —en
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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—tt = kroeg. beftiltie'rett,
[dm. (c.) = destilleeren.
Zeitittieel!g efitil,
m.; • folben, m.,
u.
= destilleernvat; - helm; - kolf, e. d.
ZeitinatIlar, .Fir, m. —s, —e = geadresseerde.
belle = des te, zooveel te; b. beffer, b. fcblimmer.
bettruftib' = destruktief, te-niet-doend, verwoestend.
beWungetutlet, zie beffenungeacbtet. bee'.
tue'gen, urn beWteitlen, = derhalve , daarom,
deswegens.
Zelienbent, m. —en, —en = afstammeling,
descendent. Telienbene, w. — = afstamming,
descentie.
ZetarOentent (spr.: atasiemd), —s, —s =
detachement. betarbie'ren, ftw. (b.) = detacheeren.
Zettlif' (spr.: detaj), 1. —5, —5 = detail; im Z.
in 't klein; vgl. en detail. Zetail igeKtift, I.,
ginned, m. = kleinhandel. Zetailleuv', m. —s,
—e, zie
betailife'ren
(spr.:
. .tajie..), (b.) = detailleeren, in 't klein
verkoopen. Zetaillift', m. —en, —en = kleinhandelaar, koopman in ellewaren. Zetait'•
ieic4ttung, w. = detailteekening.
betarifie'ren, Ito). (b.) = 't tarief verlagen.
Zetarifie'rung, —, —en = verlaging van
't tarief.
Zeteftil)(e), m. —s, . ye u. —5 = detektive.
Zetention', to. — = detentie, hechtenis.
beteviotie'ven, icbw. (b.) = verslechteren.
beterminatib' = determinatief: bepalend; beslist. beterntinie'ren, icbw. (b.) = determineeren.
betinie'ven, fcbtt). (b.) = detineeren, gevangenhouden.
Zetonation', w. —, —en = detonatie: ontploffing; valsche toonaangeving.
betto, zie b it o.
[beudrtett, fcbto. (b.): mit beucbt = mij dunkt,
zie biinfen].
Zeuler, m. —5, — = du(i)vel.
Zent, m. —(e)s, —e = duit; feinen Z. = geen
duit, geen cent, geen zier, niet 't minste.
Zoete, zie Z t e.
Zeuteler, w. —, —en = gewrongen verklaring,
spitsvondigheid, haarklooverij. bettlein, Pro.
(b.) = spitsvondig, kleingeestig uitleggen.
bettlett, fcbw. (b.) = duiden, verklaren, uitleggen; auf (91ff.) b. = op lets wijzen, iets aankondigen ; iets aanwijzen; [beteekenen, beduiden; aanwijzen, er op wijzen; einem efelsobren
b. = iem. een langen news maken, iem. bespotten, hoonen]. Zoete; m. —s, — = uitlegger. Teeter, m. —5, — = haarkloover.
beuflit4 = duidelijk, klaar, helder. Zeut.
liVeit, to. = duidelijkheid. [beutlant =
bebeutfam].
betttfc4 = Duitsch; bas Z..e 91eicb; ber Z.. e,
eitt Z..er = Duitscher; ber Z..e Zlrben de
Z..e Orde; bie b..e Gm* = de D..e taal ;
Z. fprecben; b. mit einem fprecben, reben =
(ook) duidelijk, ronduit met iemand spreken
(goed Hollandsch met iemand spreken); er
ternt Z.; auf b., im Z .. en = in 't D., op z'n
D. Zeuttrfrbeit, - Duitschheid, Duitscherschap, Duitsche aard, karakter. Zeutt4'.
lane, 1. —5 = Duitschland. Zeut1W.tetir•
ringers, 1. = Duitsch-Lotharingen. Zeutte4'.
uteitter, m. = Grootmeester van de Duitsche
Orde. Zeuttc4lum, 1. —s = Duitsch element;
ook = Zeutfcbbeit en (bie) Zeutfcben.
Zeutf4tfimelei', w. — Germanomanie.
10
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Zeulung, to. -, -en = duiding, uitlegging,
verklaring, [beteekenis].
Zebatbation', m. - = waardevermindering
(v. d. nom. waarde v. geld).
-, -en = deviatie, afwijking.
2ebiation',
-n = devies: lens; buitenw.
landsche wissel.
Zebolution', w. - = devolutie (overgang door
erfenis e. d.).
beret' = devoot (eerbiedig-vroom). 2ebotion',
w. - = devotie (eerbiedige vroomheid, onderworpenheid, toewijding).
Zegtrin', 1. -s = dextrine.
m. -s, -s = tiende; einem feitten
Z. geben = iem. zeggen waar 't op staat.
Zebent'ber, m. -5 = December.
Zeient'bir, m. -n u. -s, -tt = decemvir,
tienman. Zeiembirat', 1. -(e)s = decemviraat,
tienmanschap.
Zebetettium, 1. -5, ..nett = decennium (tienjarig tijdperk, tiental jaren).
beient' = decent, welvoeglijk, eerbaar.
Zeaentratifation', to. - = decentralizatie.
decentie, welvoeglijkheid.
Zeititi', w. Zeiernat', 1. -(e)s, -e = werkkring. Zeber=
referent.
nent', m. --en, -en
1. = deciare.
beslist, gedecideerd.
beiibiert
1.; 1. = deciiigram; -liter.
beiintat' = decimaal. Me&intat'bruck m. =
decimale, tiendeelige breuk. Zeitniat'fit%, m. =
decimale voet. Zeaintalltette, w. = decimaal.
Zebiutat'Inftein, 1. = tientallig stelsel. 2e6i.
mat'irage, w. = decimaal-, brugbalans. Zeit'.
-n = decime. Ze'itine'ter, 1. u.
me, w.
decimeter. be&intie'rett, idm. (b.) = decim.
meeren (de gelederen e. d.) sterk dunnen, (eig.
den 10den man met den dood straffen).
beiifib' = beslissend, decisief.
b. f6. = burd) Oftte. bgt. = bergleid)en.
b. b. = bas ljeif3t: dat wil zeggen (d. w. z.).
= bas ift: dat is (d. i.).
b.
MiabeleO, m. - = diabetes, suikerziekte.
Ziabeliter, m. -s, - = suikerzieke.
biabolifc§ = diabolisch. Zia'bolo, 1. -s =
diabolo.
Ziabent' 1. -s, -e = diadeem.
Ziagnole, w. -n = diagnoze, ziekteherkenning ; bie Z. ftellen (1!). biagitofte'ren, 1d)w.
(b.) = de diagnoze stellen. Ziagno'itit, w. =
diagnostiek (kunst van 't diagnoze-stellen).
biagtioltifc§ = diagnostisch, tot de diagnoze
dienend. biagnoittaie'ven, ic§tv. (§.) = de
diagnoze stellen.
bingo:mat' = diagonaal, schuinloopend. bingo.
tial'artig = diagonaalsgewijze. Ziagottale, w.
-rt = diagonaal.
Miagranitte, 1. -(e)s, -e = diagram, ontwerp,
grafische voorstelling.
Zintote, m. -s u. -en, -e(n) = diaken;
diakoon. Varmint', 1. -(e)s, -e = ambt
(wooing) van een diaken. 2infottirfe, w. -,
-n, w. -, -nen = diakones.
Ziarottirfenatiftatt, w. = diakonessehuis. 2in'.
font* m. ..fo'ne(n) = diaken; diakoon.
Varultif, w. - = diakustiek (leer van de
geluidvoartplanting).
Ziateft', m. -(e)s, -e = dialekt, tongval,
gouwtaal. Ziatertif, ro. - = dialektika,
disputeerkunst. Zintertifer, m. -s,
dialektikus, meester in de disputeerkunst.
biaterlift§ = dialektisch.
Zialog', in. -s, -e = dialoog, samenspraak.

bid.

biato'gift§ = dialogisch, in gesprekvorm.
Ziamant, m. -en, -en = diamant.
tut6gabe, w. = diamantuitgaaf (met zeer fijnen,
sierlijken druk en van klein formaat: Ziamant.
format) biaman'ten = diamanten.
nintilbort, 1., zie =pul p er. Miantant'fortnat,
1. = diamantformaat, vgl. =au sgab e.
Ziamant'llanibe, 133.; .bijubter, m., .nutber,
= diamantl[mijn; -handelaar; -poeder
1. U.
e. d.
Ziattiantitraut, m. = trilnaald, tremulant,
aigrette.
Zialneter, m. -s, - diameter. biatnetrat',
1)1(.1nel-rift§ = diametraal.
w. = Diana.
biatt'brife§ = diandrisch, tweehelmig.
Ziatilott, m. u. 1. -5, -5 u. ..fo'ne = diapazon (omvang van stem of muziekinstrument);
stemvork, toonhoogte. bia$jan' = doorschijnend, diafaan. Ziatifirag'itta, 1. -a, ..melt diafragma (ook opt.), middenrif.
1. = diapozitief, lantarenplaatje.
..re'ren = dieresis
Zicirefe, Ziirrefid ‘ w.
(scheiding tusschen vokalen, verssnede).
Zia'ritint, 1. -a, ..nett = diarium, dagboek.
Zianbae' (spr.: ..reu), w. - = diarree.
Vialttora u. Zialitora', tr. - = diaspora,
verstrooiing; in ber Z. = verstrooid (levend)
(onder andersgeloovigen).
I. fiat' w. - = dieet, leefregel; zittingktijd
van de kamers); vgl. ZiEtten. II. bitif =
volgens leefregel: b. leben.
m. -s, -e = surnumerair, tijdelijk
aangestelde. biiiterife§ = tegen daggeld.
431. = extra dagloon, vakatiegelden.
w. = gezondheidsleer.
=
(volgens) dieet.
bintoltiftb = diatonisch (volgens de gewone
toonladder) ; b.. e Stala (1!).
= diatribe (geleerde verZintri'be, w.
handeling, in 't biz. smaadschrift).
bit§ OM non bu) = jou, je, u.
dicht, dik, vol, dicht-opeen; b. an=
bidjt
Iiegen = nauw sluiten.
Zic§t'art, w. = dichtsoort.
Tittle, to. - = dichtheid.
ZiOteter, w. -, -en = rijmelarij, poetasterij.
bic§lettt, id)w. (Ii.) = poetastern, rijmelen.
bittlett, fd)w. (b.) = dichten: dicht maken,
stoppen, breeuwen; verzen maken; verzinnen,
uitdenken; feitt Z. unb Zracbten zijn denken
en streven. Zic§ler, m. -s, - = dichter.
Tictrterllaber, w.;
m.; gfeuer, 1. =
dicht!lader ; -erbron (vgl. =quelle); -vuur.
Zicblerfrei§eit, w. = dichterlijke vrijheid.
w. = dichtligave;
ZicirterlIgabe, tv.;
-vuur.
bidyterifc§ = dichterlijk, poetisch. VO'terting,
m. -s, -e = pruldichter, poetaster. Vc§iterx
terauelte, w. = dichter-, hengstebron, Hippokrene. 2)101mo%, 1. = dichterros, Pegasus.
Zic§leviverr, I. = dichtwerk. ZiOrgattune,
m. = dichtsoort.
Zii§f§nninter, m. = kalefaat-, breeuwhamer.
w., w. - = dichtheid.
Ziebtrunft, w. = dichtkunst. ZiOung, w. -,
-en = (ge)dicht, dichtwerk, poezie; verdichting, verzinsel; (tech.) (ver)pakking.
tungdart, w. = dichtsoort.
werk (om to breeuwen).
Tichnuerg, 1.
bid = dik (i. bijna a. b.) : zwaar, omvangrijk;
gezwollen; drabbig), dicht; zat, dronken; rijk;
burd) b. unb biinn (1!); bas Zeutfebe Fitt bet
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ibm nid)t b. = ..zit er bij hem niet dik op;
id) babe es b. (b..e) = ik ben 't zat, moe.
bid'Ilarmig; =badig; •battig; -being u. =
dikljarmig; -wangig; -buikig; -beenig e. d.
Zid'bartn, m. = dikke darm.
I. bicle, zie bid. II. 2icle, w. —n = dikte
(zwaarlijvigheid, opzwelling, drabbigheid); dichtheld.
2iclentiffft, zie ZidmiIcb. bidleifig = dikhuidig (ook fig.). = strooperig, dik.
ZitMinter, m. —s, — = dikhuidig dier, dikhuidige. bid'Otiutig = dikhuidig. Tic'ficbt, 1.
—(e)s, —e = kreupel-, hakhout, struikgewas.
Zid'fopf, m. = groot hoofd, dikkop; eitt
friefircber Z. = een Friesche stijfkop. bid's
Wig = dik-, stijfkoppig. bidlaubig =
dichtgebladerd.
= (dik-, zwaar)lijvig.
w. — = (dik-, zwaar)lijvigheid. bienitt = dikkig.
w. =
geklonterde melk. bidltafin, %nage = met
een dikken neus; trotsch. I. = standolie. Zidluer, m. —s, — = druktemaker,
pother. Zidtuerei', w. —, —en = druktemakerb opschepperij. bidluerild) = druktemakerig, opschepperig. bidlutt, um. (b.) (fill)
= drukte maken, opscheppen, groot doen,
pronken. Zid'ung, w. —, —en = Zictid)t.
Mid'Watt% m. = dikbuik, -bast. bidluanitig =
dikbuikig.
Zibartit, w. — = didaktiek, onderwijskunst.
Zibaniter, m. — = didaktikus. bibar
tift§ = didaktisch.
2ibaOtalia ... lien, ¶31. = didaskalien
(berichten en mededeelingen over tooneelzaken).
bibeibune! = dideldoem I
bie, zie b er.
Zieb, m. —(e)s, —e := dief (ook can de kaars);
gauwdief ; vgl.
eIeg en b cit. bie'ben,
= dieven, stelen. Zieberei', w. —, —en =
dieverij, stelerij.
Zie'be#1Ibattbe, w.; =brut, w.; •geficK 1.;
=Interne, 133. u. = dieveljbende; -gebroed
(-gespuis); -gezicht; -lantaarn e. d.
Zie'bebfinger, = lange vingers. Ve'bebgut,
1. = gestolen goed. 2ie'beOittleitt, $1.= Dieveeilanden, Ladronen. bie'be4licOer = inbraakvrij, veilig tegen diefstal. de'bin, ID. —, —nen
= dievegge. bie'bifct = diefsch, diefachtig;
(fig.) heimelijk; b. fait = verdraaid koud.
= dieven! houd den dief Ziebb
zie Ziebes... m. —(e)s, =
diefstal; Z. mit einbrud) = diefstal met (in)braak.
bielettige, zie berienige.
w. —, —It = deel, plank; voorhuis,
portaal, hall; (houten) vloer; (nrbb.) dorschvloer, deel; [ibb.: houten zolder]. icbw.
(b.) = bevloeren (met planken). Zielettbett,
1. = kermisbed.
lange
1.
smalle schuit.
I. Zienten, m. —a, w. =
(nrbb.) hok (staande hoop gemaaid koren). II.
bientett, icbto. (b.) = in hokken, flan hoopen
zetten.
bie'nen, id)w. (b.) = dienen, in dienst (in 't Leger)
zijn; einem, bem Staat, ber Zemotratie b. (it);
3u b. ! = om u te d., tot uw dienst; aBinb unb
Wetter b..b = wind en weer d.. de ; ntemattb
farm 3wei beam b. = men kan geen twee
heeren tegelijk d.; lab bir bas als Warnung b. =
laat u dat een waarschuwing zijn; id) werbe
ibm geberig barauf b. = daar zal ik hem behoorlijk op d., bescheid geven; bei einem b. =

Zienft4err.

bij iem. d., in dienst zijn; bei ber Raoallerie b.
(it); vomit faun id) b.? = waarmee kan ik u d.,
van dienst zijn? wat mag ik u aanbieden?
bamit tit mit nicf)t gebient = daarvan (daarmee)
ben ik niet gediend; bas bient su nicbts = dat
dient nergens toe, is onnut; bies biene Inv
9.intwort = dit diene als antwoord; ein Stubl
bient Sum Siten = om (er) op te zitten.
Vetter, m. —s, — = dienaar, bediende,
knecht; buiging; Z. bas gettlid)ett fortes, Z.
am fort = bedienaar des Evangelies, van
't Woord; Rummer Z. = stommeknecht, dientafeltje; eittem eitten Z. mad)en = een buiging
voor iem. maken. Ventre'', w. —, —en =
(bas) Zienern, bielterijaft = onderdanig,
bediendeachtig. bie'nerts, id)w. (b.) = buigen
en nijgen, voortdurend buigingen maken, den
dienaar spelen. Zieltericijaft, w. = (de)
bedienden, personeel. Zie'nertrot, m. = bediendetroep. bien'Iidj, [biettlant] = dienstig,
nuttig, geschikt; ber Oefunbbeit, einem b. —
goed, nuttig, dienstig voor de gezondheid, voor
iem.;
balte, (tube, eradjte es fur b. = ik acht
't dienstig, noodig
Ziettit, m. —(e)s, —e dienst (i. a. b.); (ben)
Z. baben = d. hebben; ..e nebmett = d.
nemen, in d. gaan (zie lager); einem etnen
Z. erweljett, beweiren = iem. een d. bewijzen,
doen; bas faun nod) gute Z..e erweiren (let (ten,
tun) = dat kan nog goeden d. doen; reinen
Z. oerrebett (tun, verricbten) = zijn d. waarnemen; bie seine verragen ibm ben Z. = zijn
beenen weigeren hem den d.; einem ben Z.
(auf)fiinbigen = iem. den d. opzeggen; einem
nut ben Z. 'anent (parien, warten) = op
iemands werk een oogje houden, iem. in 't oog
(in de gaten) houden; (ein General) fluter
Z. (a. Z.) = op non-aktief; in Z. get)en,
treten = in een d. gaan; in Z. treten = in
d. gaan (zie boven) ; in jems Z .. en fteben =
bij iem. in d. zijn; au Z.. en ftebett = ten
d..e staan; es itebt 3bnen su Z ..en = 't is
tot uw d.; was itebt au 3bren. Z .. en, 3bnen
au Z .. en? = wat is er van uw d. ? id) 1tebe
31)ren Z .. en = ik ben tot uw d. Zienit'=
abet, m. = dienst-, ambtsadel.
ZienOlag, —(e)s, --e = Dinsdag; (bes) Z..s
= (des) Dinsdags.
Zienit'alter, 1. = diensttijd, ancienniteit.
Zienit'atterbietung, w. = dienstaanbieding.
Zienit'antueilung, w. = instruktie. Ziettit'•
aud'aeittnung, w. = (mil.) mouwstreep (voor
langdurigen dienst). biettit'bar = dienstbaar,
(ge)dienstig, onderdanig ; vgl. 0 e it. Ziettif=
w. — = dienstbaarheid, afhankelijkheid. biettiebeilinen = gedienstig, dienstvaardig, -willig. Zientt'befOrbe, w. bevoegde macht. biettit'bereit' = dienstwillig.
Zienit'bolben, m.
dienstmeisje, gedienstige.
Zienit'bete, m. dienstbode. Ziettit'butb,
1. = dienstboekje, livret. Ziettit'eib, m. =
dienst-, ambtseed. Ziettifeifer, m. = dienstijver. bienit'eifrig = dienstijverig, gedienstig.
Ziettit'entiallung, w. = ontslag uit den dienst.
biettiVergebett = in den dienst opgaand, toegedaan. Ziettit'fa0, 1. = tak van dienst.
biettit'fabig = bekwaam, geschikt voor den
w. = geschiktheid
dienst.
voor den dienst. biettitlertig dienstvaardig.
bienit'frei = vrij van (den) dienst. Ziettft'oefuck
1. = sollicitatie(brief). Venit'grab, m. = (mil.)
graad, rang. bienit'Oabenb = dienstdoend, van
dienst. Ziettit'Oerr = meester, heer, patroon.
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= dienstklopper, -doender
Zienifleittung, to. = dienst(betoon), bewezen
dienst(en). Zienitleute, M. = bedienden, ondergeschikten. bienit'110 = ambtelijk, officieel, dienst. . . bienifloO = zonder, buiten
dienst. ZienitIniibr§en, 1., .ntagb, w. dienstmeisje, -meid, -maagd. Mienit'utann, tn.
(mtannett, .leute) = vazal, man; ('manner) =
besteller, pakjesdrager, kruier, witkiel. Zienit'.
mannOinititut,f.=(de)dienstverrichting.biettft'.
tnabig = volgens den dienst of 't reglement,
reglementair. Zienit'orbnung, tv. dienstvoorschrift, -order, reglement. Mienft'perfonal,
1. = dienstpersoneel. Ziettit'Kti4t, w. = plicht,
dien de dienst meebrengt; dienstplicht.
4464tig = dienstplichtig. Zienftlaifie, w. =
dienstzaak; (ook) dienstbrief. Ziettifftellung,
Iv. = dienstbetrekking, funktie.
itunben, $1. = werkuren, -tijd, kantooruren,
-tijd. bienitlauglir§ = geschikt voor den
dienst. ZienIftrattt, to. = dienstkleeding,
uniform. bienititnenb = dienstdoend, van
dienst. .unitauglic4 = ongeschikt voor den dienst. Zienitibertrag, m. =
arbeidskontrakt. 1. =
dienstbaarheid; (dienst)betrekking; arbeidskontrakt. Mienft'Uolf, 1. = bedienden, dienstboden. Zienit'borKrift, .tveifung, tv. = instruktie, dienstvoorschrift, -order. bienit.
tuibtig = in strijd met den dienst. bienit'.
Wittig = dienstwillig. Zienifivoite, w. =
dienstweek, (de) week. Zieninvotinung, w. =
dienstwoning. to. = diensttijd; Rine
Z. ausl)alten = zijn tijd uitdienen. Zienrt'.
&immer, 1. = kantoor, bureau. Sienit'atoeig,
m. = tak van dienst.
Ned = dit. bie011eatig qici) = hierop betrekking
hebbend, daar-, hieromtrent.
biefetibe, biefel'bige = dezelfde, zij.
bleier (biefe, biefes ob. bier) = deze, dit; b. unb
jener = deze en gene; (bol' bid)) b. unb jener =
de drommel.
zie biesfallfig] [bieWfallii =
in dit geval; in dit opzicht.] [bieWfaltlig, zie
besfallfig].
dijzig, mistig, wazig, dampig; (fig.)
onduidelijk; dwaas.
— = (muz.)
(spr.: di-his), to.
kruis.
= van dit jaar. bierntat = dezen
keer. bieWntalig = van dezen keer. bieOleit
(mit (d en.) = aan deze zijde, aan dezen kant.
= aan of van dezen kant. bieWleitO
= aan dezen kant.
I. Zierrick nt. = Diederik, Dirk. II. Ziet'tii§,
m. —(e)s, —e = steeksleutel, looper.
bietriefien, icbtv. (b.) = opensteken.
[bietoeit' = dam, dewijl; terwij1].
Miltantation', tv. —, —en = laster, eerroof.
biffantato'rifcb = lasterlijk. biffautie'ven, icbto.
belasteren.
(b.)
Zifferentinlireebnung, w. = differentiaalrekening. Ziffeventiallarif, m. = differentieel
tarief. Zifferentiatsiell, m. = differentieel
recht. biffeveniie'ren, Rim. (b.) = differentieeren. Ziffevene, w. —, —en = verschil, rest,
onderscheid ; geschil, oneenigheid. Zifferen3'.
gelMitt, f. = tijdaffaire. bifferiessen, icbto. (ti.)
=verschillen, afwijken.
biffiiit' = difficiel, lastig.
w. —, —en
bifforns' = misvormd.
= misvormdheid.
MitIvattion', w. — = diffraktie, straalbreking.
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bittud' = diffuus : verstrooid ; wij dloopig.
diffuzie.
tv. —
bigerie'ren, idm. (b.) = digereeren: oplossen,
verteren. Zigeiften, q31. = digesta, pandekten.
Zigeitime, w. —en = digestie, vertering.
bigettitY = digestief, de vertering bevorderend.
digitaline (uit 't vingerhoedsZigitalitt', I. —5
kruid getrokken).
digni%/guitar', %/auntie', m. —s, —e
tari(u)s, waardigheidsbekleeder.
Migvelfion', to. —, —en = digressie, afdwaling.
Mittnt' , I. —(e)s, —e = diktaat, diktee.
,tor, m. —5, ..to'ren = diktator. bittato'rift§
= diktatoriaal, diktatoriach. Sittatne , w. —,
—en = diktatuur. bittie'ren, icbm. (l.) =
dikteeren, voorschrijven.
, — = dandle, wijze van uitdrukking.
Zittiottar', 1. —5, —e = dictionnaire.
I. —5, to = diktum, uitspraak.
Zitatntion', to. —, —en = dilatatie, verwijding.
(b.) = dilateeren: verwijden;
bitatie'ren,
uitstellen. bitatoirife0 = uitstellend, vertragend, dilatorisch.
Zilenenta, 1. —s, —s u. —ta = dilemma,
moeilijke keus (uit twee), kiem.
Tilettant', m. —en, —en = dilettant, amateur.
bilettan'tifit = dilettantisch. ZilettantiOintub,
m. — = dilettantisme.
= dilizjdse). tro.
Siligen'ee (spr.:
gence.
—n
(I), to.
vu, m. —(e)s, —e,
dille (welriekend kruid). II. Zitle, zie
dilleolie.
1.
Zitubint'bilbung, = diluviale vorming.
bilubia'nife§ = diluviaansch. Miluibiunt, 1. —s,
..ien = diluvium.
Mitttettlion', —, —en = dimensie, afmeting.
diminuendo = diminuendo. bitttinutib' =
verkleinend. Mintinutiblunt), 1. —s, ..ue (u.
„ea) = diminutief, verkleinvorm, -woord.
Mintiffion', w. —, —en = demissie, ontslag.
Zintiffientivi, m. —s, —e = demissionair,
demissionaris (die zijn ontslag neemt).
(spr.: dine), 1. —s, —s = diner, middagmaal. Zinerladett, 1. = smoking.
sing, 1. —(e)s, —e u. (etw. geringid)iitig) —er =
ding, zaak, voorwerp, wezen; [geding, rechtbank, vergadering]; nor alien Z . . en = voor
alles, in de eerste plaats; guter Z..e rein =
welgemoed, in zijn schik zijn; bas gebt nicbt
mit red)ten Z .. en 511 = is niet in den haak,
niet pluis; jebes Z. bat Rine 3eit = alles heeft
; alter gutett Z..e flub brei = alle goede
dingen bestaan in drieen; bie artigett Z er!
wat een aardige, lieve kinderenl
Minig(t)16rief, m. = leveringskontrakt.
Zinigeitten, 1. —5, — u. Zingerd)en = dingetje ;
persoontje, kind.
bin'gen, it. u. RIAD. (b.) (id) [bang u.] bingte;
bing(e)te; gebungen u. gebingt) = (af)dingen;
(9Irbeiter, 9'ii5rber) huren, in huur nemen.
bitiglett macben = gevangen nemen, zetten.
Mingigeric4t, 1., Zing'bof, m. = dingbank].
bittglict = zaken betreffend, zakelijk; b ..e
Silage, b ..er ll3ertrag = zakelijke vordering,
overeenkomst. Singrba, m. u. 1. Dinges
ook = Zing4'firc4en, 1. = Dinges, Nergenshuizen.
Ming'wort, 1. = zelfstandig naamwoord.
binie'ren, fdp. (b.) = dineeren.
m. —s = spelt.
Zinite, zie Zinte.
Ziottetinte, m. = Diokletianus.
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biontriii4 = Dionysisch (tot den dienst van
Dionysos (Bacchus) behoorend).
210,bler, 1. —s, — = diopter, kijkspleet.
w. — = dioptrika (leer van de straalbreking in lenzen). 2101e-dined, f. = diopter-,
vizierliniaal.
Ziorninta, —s, .. men = diorama, kijkspel.
Zio&berets, Dioskuren (zonen van Zeus:
Castor en Pollux).
m. —en, —en = diocezaan. 2183e'le,
Zi
—It = diocees, kerspel, kring.
t/3.
21000', 1. —(e)s, —e = dioxyde.
2i0Otberie', 2100t§er1114, w. — = difteritis.
bipOttgv11114 = difteritisch.
2100tbong', m. —(e)s u. —en, —e(n) = tweeklank.
Z101...3ttg. = Ziplomingenteur. 210101te,
1. —5, —e = diploma, brevet. 2101entar,
m. —en, —en = diplomaat: staatsman;
slimmerd. ZiOlontalen(14reib)tiftb, m. =
bureauministre. 21.0tmtatie' (spr.: . .tie), w.
— diplomatie. 201onta tv. — =
diplomatika: oorkondeleer; leer der diplomatie.
2101Inna m. —s, — = diplomatikus,
oorkondekenner. biOlonta1114 = diplomatisch.
21#10tn'ingenieur = (door een techn. hoogeschool) gediplomeerd ingenieur.
bipipett, fcbw. (b.): (zm.) bie Mugge b. = met
de vlag salueeren.
ZiWenn, 431. = dipteren, tweevleugelige
insekten.
bir = (aan) jou, (aan) u.
birett = direkt (rechtstreeks(ch), rechtuit,
onmiddellijk). 2irettion', tv. —, —en =
direktie. 21retti'be, w. —n = richting,
richtsnoer. Ziret'to y, m. —5, ..to'ren =
direkteur, leider, hoofd. 21retlorantt, Zivet.
tend', 1. —(e)s, —e = direkteurschap, direktoraat. blvertorial' = direktoraal. Veer.'
toritt, w. —, —nett = direktrice. Ziretto's
f. —s, „den = direktorium, bestuur,
directoire. Zierftti're w. —n = direktrice.
2ireg' (fur Zit of t o r) = (de) Dirk. 2irigent,
m. —en, —en = dirigent, direkteur. birigie'.
yen, Kw. (1.) = dirigeeren, leiden ; b b er
91r3t = geneesheer-direkteur.
birintle'ren, fcbtv. (b.) = scheiden, opheffen,
verijdelen; (bet etimmengIelcbbeit) beslissen,
den doorslag geven.
—tt = deern, meid; hoer.
Vette, tv.
Dis, 1. — = dis (muzieknoot), d-kruis.
ZWagio, 1. = disagio.
Dise. = Zialont.
ZiOarinonie', w. = disharmonie, wanklank,
oneenigheid. bi6bitento'ni14 = disharmonisch.
bi8juttft111' = disjunktief, scheidend, uitsluitend.
ZiOtant', m. —(e)s, —e diskant, bovenstem.
m. =
w.;
ZibtanCIPte, w.;
diskantlifluit; -viool: -sleutel.
. en,
214font, m. —( e)s, —e = diskonto;
131. = (binnenl.) langzichtwissels. 2101ont'fut,
dism. = diskonto. bibtuntie'ren, fcbtv. (1.)
m. —s, —s = diskonto.
konteeren.
ZiOfentlo)bant, w. = diskontobank. 214.
diskonto. Zibionr.
!aerate, w., •Itt#, m.
tvedget, zie Zisfonten.
216104, zie Zisfus.
2181rebit, m. = diskrediet, slechte naam.
biOtrebitie'ren, fcbro. (1.) = diskrediteeren.
20trepane, tv —, —en = tweespalt.
diskreet, bescheiden. Zinvetion',
bibrver
w. — = diskretie, stilzwijgendheid, bescheiden-
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heid. biOrretionde = diskretionair, aan eigen
goedvinden overgelaten.
bidtur(r)ie'ren, ftw. (1.) = diskoereeren,
spreken over. 216furd', m. —es, —e = diskoers,
gesprek, onderhoud. binurfite = diskursief,
gesprekwij ze.
— = diskus, werpschijf.
214110, m.
TiOtufflote, w. —, —en = diskussie, bespreking,
beraadslaging. bidfutie'ren, fcbro. (b.) diskuteeren, diskussieeren, beraadslagen, bespreken,
uiteenzetten.
2161ofation', w. —, —en = dislokatie, verzetting, ontwrichting. ftw. (1).) =
disloceeren.

dispache,
216.ba'Me (spr.: .pasie), w. —
averijberekening. ZikivaMene
= sj), m. —s,
—e = dispacheur.
biOparat' = ongelijksoortig, disparaat.
2abenr, m. —es, —e, 216#enfation', w.
—en = dispenzatie, ontheffing. bidpeniie'ren,
fcbm. (1).)
dispenzeeren, kwijtschelden.
bi0pergie'rett, fcbw.
= dispergeeren, verstrooien. 210evtioni, tv. —, —en
disperzie,
verstrooiing.
ZiOinent, m. —en, —en = prokuratiehouder,
bedrijfsleider, chef. biObonf'bet = disponibel,
beschikbaar. bi6Ponle'ren, fcbw. (b.) = disponeeren (fiber etw.); 3u etw. nid)t bisponiert
fein = niet gestemd zijn voor, tot iets. 21601o,
flans', vv. —, —en = dispozitie, beschikking;
schikking; es ftel)t 3bnen Bur Z. 't is te(r)
Uwer beschikking; feine Z.. en treffen = zijn
beschikkingen maken; Bur Z. (3. Z.) geftelit =
(op) non-aktief; etellung B. Z. = nonaktiviteit.
biAmfitionOT401g = gerechtigd om to beschikken, handelsbevoegd.
2140roPortion', tv. —, —en = disproportie,
wanverhouding.
214Out', m. —(e)s, —e = dispuut, redetwist.
214butation', W. -, —en = disputatie. bib.
Outie'ren, fcbtv. (I).) = disputeeren.
2iffen4', m. —es, —e = dissensie, meeningsverschil. 2iffen'ter, m. —s, — = dissenter
(in Engeland ieder niet-Episkopaal Protestant).
tv. —, —en = dissertatie, proefschrift, verhandeling.
cif fibent', m. —en, —en = dissident, andersdenkende.
Zifitman5', W. -, —en = dissonant. billottie`i
vett, fcbto. (I,.) = dissoneeren.
(211tan'ee(spr.:diestils)), 2ifttut3', w.—,—en =
distantie, afstand; einen in Z. batten = fem. op
een a. houden. Zlitattetradit, tv. = distantievracht. 2iitattentellev, m. = afstandmeter.
2iftatteritt, m. = afstandsrit.
—n = distel.
tv.
m.; sfelb, 1.; 'lint, tn.; 4jnde,
w. = distelllakker; -veld; -vink (putter);
-haak (-trekker).
bi'ftelig = distelig. Zi'itelovben, m. = orde
van de distel, Andreasorde.
21'iticton, 1. —s, . cba u. drn = distichon,
dubbelvers (in 't biz. hexameter + pentameter).
zie b elfin ...
biftill
biitinguie'rett (spr.: . .gkoeteren), fcbw. (b.) =
distingeeren, onderscheiden. 2iftinftion', w.
—, —en = distinktie. biltinttib' = distinktief.
20torlIon', to. —, —en = distorsie, verwringing, verstuiking.
Zibtrattion', to. —, —en = distraktie, afleiding.
biOtribuie'ren, fcbto. (b.) = distribueeren, verdeelen. ZiOtvibutiott', w. —, —en = distributie, ver-, uitdeeling. Zilitributionnesirt,
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nt. = wijk (van brievebesteller). biOtributib' =
distributief, verdeelend. 210tributibla01, w. =
verdeelingsgetal.
2iftrift', m. -(e)s, -e = distrikt.
2i1 6101W, w. -, -en = discipline: tucht;
wetenschap, leer; vak, tak (van wetenschap of
kunst) ; orde (in de klasse). Zifii01ittar'fall, m. =
vergrijp tegen de discipline. 2iiii0finar'getuaft,
w. = disciplinaire macht. biliiblitterildi =
disciplinair. 2ifitolinaeltrafe, tu. = disciplinaire straf. 2iliiplinar'unterluc4ung, w. --disciplinair onderzoek. auf bem ZifsiOlimn'.
tinge = langs disciplinairen weg. bilgiblinie.
nett, icbw. OM = disciplineeren, onder tucht
brengen.
2it1tgattebe, to. -, -tt = dithyrambe, geestdriftig loflied. bitfia-rattebiltt = dithyrambisch,
geestdriftig, bezield.
bi'to, bit'to = dito.
2ittc§en, 1. -s, - = Silbergrofcben; (q31. ook)
geld, duiten.
bit'to = dito.
Vantage, 1. -s, -s diurnale (klein dagelijksch
gebedeboek van kath. geestelijken).
2iurnite m. -en, -en, zie Ziettar.
div. = b'luerfe.
2Vba, w. -, -s = diva (eerste zangeres of
aktrice).
2Vbatt (u. 2ibatt'), zie Ziwan.
bittergette = divergent, divergeerend, uiteenloopend. 2ibergen3' w. -, -en = divergentie. bibergie'rett, 'lotto. (IL) = divergeeren.
biberb' = divers.
2ibibettb', m. -en, -en = deeltal. 2ibibett'be,
to. -, -n = dividend, winstaandeel. Vbi.
ben'bettRalgere, $1. = aandeelen. 2ibiben'=
benkbein, m. = dividendbewijs, coupon.
bibibie'ren, id)w. (Ii.) = deelen; einem bie
Wiinf in bie 3ebne (fib. 3Etbne) b. = iem. een
slag voor zijn snuit geven.
2ibination' tv. -, -en = divinatie, ('t) voorgevoelen. bittinato'rifit = divinatorisch, voorvoelend.
2thinittit', w. - = diviniteit, goddelijkheid.
2ibiliote, to. -, -en = deeling, divizie.
2ibiliontie, m. -s, -e = divizieaanvoerder,
-generaal. 2ibilor, m. -s, ..fo'ren = Beeler.
V'toatt (u. Titvatt'), m. -s, -s u. -e = divan:
Turksche staatsraad, T. regeering ; sofa;
Verzebundel.
b. 3. = biefes 3 abres; ber 3ungere.
dkg = lb etagramm; dkl = Zefaliter.
dkm = Zefameter.dm = Ze3tmeter;dm 2 lauabratbe3tmeter. b. U. ob. b. MO. biefes aRonats. bo. = bitto. b. C. = ber
inige.
2o'bel, 20'bel, m. -s, - (houten) pin,
dook, (trek)nagel, sleutel (een houtverbinding);
(yen visch) meun, dikkop. balbeftt, fcbw. (1.) =
vastpluggen.
bott = toch: niettemin; dan; zeker, ja; ja b. =
wel ja; nid)t b. = wel peen; waren wir b. 3u
battle! = waren we maar thuis !
2otfit, m. -(e)s, -e = pit, katoen, kousje
(van een lamp); (ook fig.) pit, verstand.
2od, f. -s, -e u. -a = dok. 2od'arbeitet,
m. = dokwerker.
Toele, tu. -, -tt = bos, streng (garen);
[speelpop, ook nog gwst.]; kleine zuil, baluster.
boclen, idyll). ( 1) . ) = (schepen) dokken; (garen
enz. in strengen) opwinden. 2oefer, m. -s,
- = dokwerker. 2orrgebii0v, w., ',gab, 1. =
dokgeld.

Tom.

2obefae'ber, 1. -s, - = dodekaeder, twaalfvlak.
2ob6lieft, 1. ------ (schp.) doodshoofdblok.
2on'can, tn. -s, -s = dogcart, dogkar.
2o'fle, m. -n, -n = doge.
2on'ge, to. -, -n, Z., m. -n, -It = dog.
2vg`ger, m. -s, -, 2og'gerboot, 1. = dogger(boot). 2og'geebattf, w. = Doggersbank.
2ogItta, I. -s, .. men = dogma, leer-, geloofsstelling. 2ogntalif, w. - = dogmatiek.
2ogutalifer, m. -s, - = dogmatikus.
bogutaliftfl =' dogmatisch, leerstellig. bogutas
tilie'rett, fcbw. (1.) = dogmatizeeren. 2ognia.
tiO'nutO, m. - = dogmatisme.
Toirle, w. -, -n = kauw; hoer; zie ook ID o Ie.
2otrne, w. -, -n = (vogel)strik. Toirnentanat
m. = vangst met den strik, ('t) strikken.
20'nettlttneile, w.,.iteig, sitieg, .ftritO, m. =
reeks van strikken of knippen, vinkebaan.
betent, fcbw. (b.) = dokteren. ,ot'tor, m. -s,
. .to'ren = doktor; dokter; Z. ber Zbeologie,
ber Olebt3in, Zuris, ber q31)ilolopbie = dokter
in de theologie, in de medicijnen, in de rechten,
in de filozofie ; reinen Z. marten = doktoreeren.
2oftorattb', m. -en, -en = doktorandus.
2ortorarbeit, w. = dissertatie. 2oftevat', 1.
-es, -e = doktoraat; fein Z. mad)en =
doktoreeren. 20'tergyab, m. = doktorsgraad.
2oflorfatt, m. = doktorshoed.
boltorie'ren, fcbtu. (b.) = doktoreeren. 2of'.
toxin, to. -, -nett = doktores; vrouw van
den dokter. 20toringeniette, m. = ingenieur
met doktorsgraad, Dr. Ing. 2ortonitel, m. =
doktorstitel. 2oUtortultrbe, w. = doktorsgraad.
2oftrite, w. -, -en = doktrine, leer, geleerdheld. bofteintie = doktrinair.
Tofttutent, 1. -(e)s, -e = dokument, oorkonde,
stuk. bofutttentie'ren, pip,. (b.) = dokumenteeren, met de stukken bewijzen. 2ofttutent'=
toet4lef, m. = gedokumenteerde, dokumentaire
wissel.
2oVeefantiettle (spr.: doltsjefarnjente), f. - =
dolce-far-niente, zalig-nietsdoen.
2°10, m. -(e)s, -e = dolk, ponjaard.
2o1Cluteffer, f.; g itoit, m.; quo ( .itot), m. =
dolkIlmes; -stok; -steak (-stoat).
2ol'be, w. -, -n = bloemscherm; [Z. eines
$aumes = kruin]. bol'beitanig, .9nnig =
schermvormig. 2ol'bettgetntit#0, 1., .#11att3e,
to. = schermplant. borbettititttbig, xtragettb,
bot'big = schermdragend.
2ole, to. -, -n = (gwst.) riool, afvoerkanaal.
2olit§o3ebbage, nt. -n, -n = dolichocefaal,
langschedelige.
,o11. = 2of'far, tn. -s, -s = dollar.
2off'borb, nt. = dolboord. 2o1le, w. -, -n =
do! (van roeiboot).
2ol'utatt, m. -s, -e = dolman, huzarebuis.
Tollnett, m. -s, - = dolmen (voorhist. steenen
grafmonument).
Tortnetick w. -(en), -e(n), 2ortneticOer, m.
-s, - = tolk (ook fig.). bollnetftfien, Ito).
(b.) = vertolken, (fig.) een goed woord doen
voor.
Toloutif, m. -(e)s, -en = dolomiet (een
kalkgesteente). 2olomilett, 901. = Dolomieten
(geb.).
boloO' = doleus, (arg)listig. 2oluO, m. - =
dolus, boos opzet.
I. tom (met o), m. -(e)s, -e = domkerk,
kathedraal; dom, koepel; stoomdom. II. tom
(met 6), m. = dom, beer.
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2ontalte, to. —, —n = domein, staatsgrondbezit. Zontirttettantt, I. —kantoor der domeinen. Sontirttettbertualter, m. = beheerder
(administrateur) der domeinen. Sontaniargut,
1. = domein(goed).
Sonebau, m. = bouw van een domkerk.
Som'bec§ant, .beran, m. = domdeken.
SonteltiV, m. —en, —en = domestiek. Some.
itifation', w. — = CO temmen, temming. borne.
ftiiie ivett, icbm. (1).) = temmen.
Sontivau, w. = stiftsdame. Sotte0erv, m. =
domheer. bont'OervIi4 = kapittel. . .
Sontinatete, w. —, —n = dominant. bontinie'.
ven, fd)to. (I).) = domineeren, over-, beheerschen.
Zontinitalter, m. —s, — = Dominikaan.
Zotnittita'nevalorter, I.; -mangy, m.; .nonne,
w.; .ovben, m. = Dominikaner klooster;
D. monnik; D. non; D. orde.
Selenium, 1. —s, . .nien = domein, gebied.
I. Solnino, m. —s, —s = domino, masker.
II. Z., 1., —s, —s = domino(spel).
Sontiail', 1. —s, —e = domicilie, woonplaats,
zetel; fein Z. auffd)Iagen = zijn d. vestigen.
Sontiiiliant, m. —en, —en = betaalbaarsteller. Zontiailiat, m. —en, —en = gedomicilieerde, domicilieadres. bonti5ilie'ven, idm.
(1).) = domiciliêeren. SontiaWbernterf, m. —
(aanteekening van) domicilieering. Somi&ir.
toecblel, bomiailieeter Weibiel, m. = gedomicilieerde wissel.
Sottellfabitel, 1.; .taliitular, m.; =flute, to. -domIlkapittel; -heer ; -kerk.
Zonentel, w. —, —n, zie 9101)rb omm el.
Som'bfaff, m. = goudvink. Sominapit, In. =
domproost. SontImbilei, tv. = woning van
den proost, proostschap. Soneftbule, w. —
kapittelschool. Zotteitift, 1. = domkapittel.
I. Son, m. = don, heer. II. son, m. = Don
(riv.).
Sonatae, m. —s, —e = donatair, begiftigde.
Zonation', w. —, —en = donatie, schenking.
2°mill:iv, m. —s, . .to'ren = donateur,
schenker.
Strum*, w. — = Donau. So'naufiivitentiintev,
31. = Donauvorstendommen.
Zottletintattn, m. = donkeyman (stoker van
den hulpketel op stoomschepen).
Zottlta, w. —, —s = donna.
Zon'ner, m. —s, — = donder ; gebulder (ber
(efd)ftte); Z. unb Zoria! = alle duivels!
Son'nevilbart, m.; .biittle, w. = donderlIbaard
(huislook); -bus.
Sonitevev, m. —s, —, Soultergott, m. —
donderaar, Dondergod, Jupiter tonans. ion'.
nevreil, m. = donderkeil, bliksemschicht.
Totenertiel'! zie Zonnertoetter! bon'neru,
fdp. (1).) = donderen, razen, dreunen (van
geschut b.v.), bulderen. Son'nerfacirlett! —
drommels! jandorie ! Zon'nev1Mag, m. —
donderslag; Z. ! — . .1 a otie n! SotenevOtag,
m. = Donderdag ; griiner Z. = witte Donderdag. SoWnevitein, m. = dondersteen. son'.
nevitimute, w. = donderende stem. Son'ner.
ftrabl, m. = bliksemstraal. SotenerMetter,f. —
on-, stormweer ; Z.! = bliksems 1 blikslager!
Sottattic4otterie' (spr.: .. kiesjott . .), W. —,
—n = Donquichotterie, dwaze onderneming.
ZoobWOooft, zie Zobsboft.
24:04) fd)Iagen (gust.) = tollen.
SotrOef, 1. —s, — = duplikaat, dubbele. So4r.
tmlablev, m. = dubbele adelaar. ZoOlniber§ev,
In. = dubbele beker, dobbelbeker. Zotrbeibett,
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1. = (lit) jumeau. Soplmlbier, I. = dubbel,
sterk bier. ZWbelbtte4ftaltung, w. = dubbelboekhouden. So4rOelbiicble, m., -Witte, w. =
dubbelloopsgeweer. Zotilmtbedev, m. = tweedekker. boplxibeutig = dubbelzinnig. Soli'.
bete0e, w. = dubbel huwelijk, bigamie.
Soirbeffeniter, 1. = tochtraam. SoOlieigiitt.
gev, m. = dubbelganger. Soo'velgeige, w. —
viola d'amore. S0Wbeiglei0, =Addle, 1. =
dubbel spoor. boblmigteilig = met dubbel
spoor. Satr.belbade, m. = houweel. TotrOet.
Wen, m. = dubbele haak; groote haakbus.
Sob'belOattt, tr. = verdubbeling (van schepen).
Soblielbeit, w. — = dubbelzinnigheid,
-hartigheid. bWbelfoOlettlaure0 Matron =
dubbelkoolzure soda. Zob'belfvotte, tv. —
20-markstuk. Soblmilauf, m. = dubbele loop.
bablnlitittfig = dubbelloops. Soplmilaut,
m. = tweeklank. botrOttebig = tweeslachtig.
Sob'beintutter, 1. = monster in duplo. bop'.
Vein, fdp. (1).) = dubbelen, (ver)zolen, voeren,
bekleeden; dobbelen.
SoWtmillttante, m.; .poitett, m.; •Ounft, m. —
dubbele naam; d. wachtpost; d. punt.
Zatrbelattittung, m. = kwitantie in duplo.
Zobibeiveify, w. = dubbele rij. SoWoetiMack
1. = dubbel schaak. botrbellttattig = dubbel-,
tweeschaduwig. Soblieffintt, m. = dubbelzinnigheid. bo4Y0eilittnig = dubbelzinnig.
boO'Oeffpurigt = met dubbel spoor. botroett
= dubbel; tweemaal; b. reift nid)t = to veel
schaadt niet; b. nub breifad) — (fig.) dubbel en
dwars; b. footel, b. fo alt. Sotroeitgetttibte(v) —
leeperd. botrtnitboOf = dubbel hol, bikonkaaf.
boW0eltroftlettlauev = dubbelkoolzuur. SatY.
tniung, w. —, —en = dubbeling enz. vgl.
bopp ctn. ZotrOelbotal, m. = tweeklank.
Zob'bellItuabl, w.; .toitioung, w.; .rnaile, w.;
.gentnev, m. = dubbele verkiezing ;d. standaard
(bimetallisme); d. wees (heele wees); d. centenaar (100 KG.).
SoWbelainttnev, 1. = kamer met twee bedden.
bop'Oet&iittgig = twee-, dubbeltongig.
SotYpit, to. — = dubbelboekhouden.
So'ra, to. = Dora, Door.
Zora'bo, f. —s, —s = (E1)Dorado, Goudland,
beloofde land
SovAett, I. —s = Doortje.
Sorer, zie Porier.
Surf, 1. —(e)s, Ziirfer = dorp; bas finb 11)m
biii)mifd)e (ob. fpanifd)e) Virfer = dat is Latijn,
(Grieksch, Hebreeuwsch) voor hem.
Sovrbenget, m. = boerekinkel. Zarriett, 1.
—5, — = dorpje. SOefev, zie Ziirfler.
Sorrfittr, .marf, ro. = dorpsgebied. Sovr.
geveOtigteit, w. = dorpsprivilegie. Sort'.
geldtiOte, w. = dorpsvertelling. Sorfge.
1tttuov(e)ne(v) = wethouder. SovflyvvIt§aft,
ro. — dorpsheer. Sorriunter, m. = landedelman, -jonker. Savfler, SOrrnev, m. —s,
— = dorpeling. Sorfleute, FPI. = dorpelingen.
SorflOaft, u:). —, —en = dorp(sbewoners,
-sgemeente). Sovrlitente, W. = dorpsherberg.
SOvrItOttittoit, .1(ftulae, m. = schout van
't dorp.
Zo'rier, m. —s, — = Dorier. bo'vileit = Dorisch.
[Sod, m. —(e)s, —e = tol. bovien, id)w. (1).) =
als dol ronddraaien.]
Sovmeu'le (spr.: . .meu . .), ol. —, —It =
dormeuse, ruststoel. Zonnito'riunt, 1. --s,
.. rim = dormitorium, dormter, slaapzaal.
torn, m. —(e)s, —e(n) u. ZOrner = doom;
tong (van een gesp), stilt; fettle Roe One
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.. en (1!). 2ortt'apfel, m. = doornappel.
bortt'artin = doornachtig. 2orttibaum, m. =
hagedoorn. 2ortt'bufdj, = doornbosch,
-struik; braambosch.
I. bor'nen (914) = (van) doornen. II. bor'nen,
Rim. (b.) = uitstempelen.
2or'nenlIg ebliK, 1.; gbede, 11).; .gone, w. doornilstruik; -haag; -ekroon.
2ovittenpfab, m. = doornig pad. 2oetten.
Womb, m. = doornstruik. bor'nettOoll =
doornig, moeilijk, moeitevol.
I. bovItiOt (MD = doorn-, stekelachtig.
II. 2orittic0t,
-(e)s, -e = doornstruik,
-bosch.
bor'nis = doornig, stekelig.
Zor'nit, 1. = Doornik.
2orterbdOen, 1. = de Schoone Slaapster.
2orotly'a, 2orotly'e, w. = Dorothea.
= droogplaats, (hennep)eest.
neve, w. -,
bor'rett, few. (1.) = drogen, droog worden,
verdorren. bar'rett, idyw. (b.) = (laten) drogen.
borfar, 2orfat'... = dorsaal, rug.. .
2orld), m. -es, -e = dorsch, kabeljauw.
= (fbb.) koolstronk.
-,
2or'Ke,
bort, (bov'ten) = daar, Binds. bort'Oer' = daar
vandaan, van daar. borttOn' = daar(heen).
bottle = van die plaats, (al)daar wonend.
206Aett, -s, - = doosje. 2ole, w.
-n = doos; dosis. 2olenftlid, 1. = schilderstukje op een (snuif)doos.
boffe'ren, fd)to. (b.) = doseeren, de dosis bepalen; fdpticber ob. Wider b. = een kleinere of
grootere dosis voorschrijven.
Wig (nrbb.) = suf, sufferig.
Zofen = dosis.
w.
2offier' (spr.: dos-jee), m. -s, -s = dossier.
boffie'ren, f cbto.(b.) = dosseeren, glooiend makers
loft, m. -es, Tolte, w. 2olten, m. -s =
marjolein.
Zotattow, to. -, -en = dotatie, schenking,
huwelijksgift
(gwst.) peet.
-tt
2ole,
botte'ren, fcbro. (b.) = doteeren, begiftigen.
2otler, m. (u. 1.) -s, - = dooier, door;
(bot.) doornappel; huttentut, vlasdotter.
2orterblunte, w. = dotterbloem.
2ou'ane (spr.: doe..), tv. -, -it = douane,
tol. 2ounnier' (spr.: doeaanjee), m. -s =
douanebeambte.
-s, -s = doubld.
2oublo5' (spr.: doe. .),
2oubleete, zie ZubIette.
2ouceue (spr.: doeseur), f. -s, -s, u, -e. =
douceur, fool.
2osent', m. --en, -en = docent, leeraar.
boite'ren, Pim. (b.) = doceeren
Dr. = Zoftor.
2ra't§e, in. -n, -n, 2ra'Men, m. -s, - =
drank, vlieger.
2ra't§ettlibaum, m.; =Nut, 1.; .feta, =
drakepboom (dracena); -bloed; D-fels (D-rots.)
2ra'efienfilik m. = zeedraak; pietermannetje.
2ra'diettfoOf, m. = drakekop (in de bouwkunde, een sterrebeeld, een plant).
drakeilnest (eig.
ZraAett!Ineft, f.; .fteitt, m.
en fig.); -steen.
= drachme.
2raeOne, w.
2ragant', zie Zragant.
2ragee' (spr : zjee), -s, -s, Z., W. -,
-n = suikergoed, bruidsuiker(s).
-11 = dreg. bran'ent; fcbw.
2rairge,
(b.) = dreggen.
2ra'soman, m. -s, -s tt. -e = dragoman, tooelk.
U. 1. -5 = dragon, bijvoet.
2ragon',
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2ragona'be, w.
-n = dragonade.
-s, - = dragonder.
2rago'ner,
2ragun', m. u. 1. -s = dragon, bijvoet.
2ratjt, m. -(e)s, Zriibte = (metaal-, pik)draad;
geld; per Z. = telegrafisch, per dr. 2rabt'.
do*, 1. = telegrafisch akcept (van een
offerte). 2ra4tanttoort, tv. = telegrafisch
antwoord. 2talWarbeit, w. = filigraan
2rabt'bant, w. = trek-, draadbank.
bauer, m. (u. 1.) = kooi van koperdraad.
2rabt'beric4t, m. = draad-, telegrafisch
bericht, telegram. 2rabt'brutt, m. = draadbreuk. 2rabtlitrfte, to. = draadborstel.
I. braOlen, fcbw. (l.) = telegr4feeren. II.
brafften, brafrtertt, 9thf. = van metaaldraad.
ijzerdraadveer. traOt'i
2rabt' feber,
= venster met ijzerdraad. brabt'.
f cutter,
draadvormig. Zrabfgaie,
=
Ovule
metaalgaas. 2rabteeftec§t, = vlechtwerk
van metaaldraad. kippegaas. 2ra1jegitter, 1. =
ijzerdraadafsluiting. 2raiWbammer, m.
draadtrekkerij. 2raOt'bentb,
pantserhemd.
2rOtrugel, w.
kettingkogel. 2rafit'leier,
tv. = draadhaspel. 2rafitleitung, w. telegrafische geleiding. brabetit§ = per draad,
telegrafisch. brabtfo6 = draadloos. 2rabt'.
melbung, w. = telegrafisch bericht, draadbericht, telegram.
•4,100e, w.;
tv.; snarbricbt,
f. draadjlmolen (-trekkerij); -bericht
(telegram); -pop (ledepop); -kabel (staal-,
metaaldraad).
= kabelll2ratitleitIlbabn, w.;
spoor(weg) (funiculaire); -brug.
draadspoel.
TraOt'foule, w.
2rabt'ftattber, m. = hor(retje). Zra4rfturg,
m. = vliegegaas, -kap. 2raOrberbau, m. =
prikkeldraadversperring. 2ra§tlaun, m. =
afsluiting van ijzerdraad. 2rabt'ilefier, m. =
draadtrekker.
2rainaige, 2raiteroOr: itito., zie bran.
2raiWne, tv. -, -it = lorrie.
brato'nift§ = drakonisch, zeer streng.
I. built, 91bj. = stevig, ferm, („munter")
glunder. 2vall, m. -(e)s = spoed (van de
trekken in vuurwapens).
2raltta, -s, .. men = drama ,tooneelstuk.
2ramalif, w. - = dramatische poezie.
2rantaliter, m. -s, - = dramatisch dichter.
bramaliftt = dramatisch. brantatifie'ren,
Put (b.) = dramatizeeren. 2rantaturg', -en,
-en = dramaturg, -kundige. 2ratnatttvgle,
w.
= dramaturgie.
bran, zie b a r an.
2rana'ge (spr.: ..aazje), tv. = draineering.
gang, m. -(e)s = [gedrang, gewoelj; drang,
druk; aandrang, -drift. briitt'geln, 1d)w. =
(nrbb.) (op)dringen. briin'nett, fcbto. (b.) =
(op)dringen; aandrijven, -zetten; [(ver)drukken] ; es brtingt mid), att ber l eber au greifen =
ik heb veel lust de pen op to vatten; fie0 b. =
zich verdringen; er briingt ficb in bie (befell.
itaft = dringt zich aan 't gezelschap op;
gebriingt = dicht opeen; dicht in elkaar.
[2ran'ger, m. -s, - = onderdrukker].
2ranglal, 1. -(e)s, -e, Z., w. -e =
kwelling, lijden, tegenspoed, druk; ramp.
brangfalie'ren, branglaten, ftw. (1.) =
kwellen, mishandelen, treiteren.
= draineeren. 2ran'robr,
branie'ren, itro.
1., .rabre, w. = draineerbuis.
-n
draperie. brable'ren,
2rabetie', w.
fdpv. (b.)
drapeeren.
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braltift = drastisch, sterk werkend, pakkend.
= Drau, Drave.
Zrau,
zie broben.
bumf, zie barauf. Mvaurgabe, w. = handgift,
toegift. Zrattrgiinger, —s, — = praats-,
druktemaker, hur (beer); losbol; driftkop,
roekelooze. bvaitrgiingerift = druk, druktemakerig; parmantig, beslist; driftig. bvaufloWx
fieb(e)tt ufW. = er op los gaan enz. vgl.
bavauf...
brand, zie baraus.
braulten, Ito,. (1.) = stortregenen, kletteren
(ook
braulen = buiten, in de open lucht; in den
vreemde.
Zratu'intif (spr.: drabik), m. —s, —s = uitvoervergoeding; schaduwzijde (fig.).
--s =
Zreabliouglit (spr.: drednöt), m.
dreadnought, reusachtig oorlogsschip.
draaibank.
Zvet ifetbant, w.
w. —, —en = knutselarij, houterig gedoe.
Zretleintiitle, w. = draaiersmolen.
feln, fcbto. (b.) = (kunst)draalen, (fig.) afwerken, beschaven; bedisselen; wie gebret.
felt = om door een ringetje to haren. Zrec§'.
ger, m. —s, — = draaier. 2rei w. —,
—en = draaierij, draaikunst; draaierswerkplaats. brantern, ftw. (1.) = aan kunstdraaien doen.
= gedraaide
voorwerpen, draaiwerk.
Zved, m. —(e)s = drek, vuil, afval, smeerboel; nietigheid; (vlk.) einen (ben) Z. = geen
steek, geen sikkepit. Zred'arbelt, w. = vuil
werk; We Z. = 't vuile werk. breefeln, icfm. (b.)
= in 't vuil omwroeten. Zvedevei', w. —,
—en = zwijnerij, vuile boel. brec'fig = vuil,
vies; es gebt ibm b. = beroerd, ellendig.
Zved'itifer, m. = mestkever.
Zreit'lltavven, m.;
1.; -tulufel, m. —
vuilnislikar; -gat (drekgat); -hoek.
—11
sleepnet.
Zrebite. w.
I. bveeft,
= braak(liggend). II. Zreeft,
m. —es, —e = braakland.
breeiften, idiom. (b.) = ontginnen. Zreeicbling,
zie Zriefotting.
Zreg'ne, w. = dreg. breg'gen, fcbw. (1)3= dreggen.
ZreIrbabn, w. = lijnbaan.
breirbar = draalbaar.
ZrefrIlbatif, W.; .balle, w. = draaillbank; -bas.
ZreO'llbviide, to.; w.; 'ellen, 1. =
draailibrug; -baar tooneel; -beitel.
Zvelo, w. — = draaiziekte (van schapen).
bre'benftw. (b.) = draaien(ook op de draaibank),
wenben, keeren; wringen; (einem ben Millen)
toedraaien; (Xabaf) spinnen; ein Zing b. =
een zaakje doen, zijn slag slaan, iets bedisselen;
tht bv.: bie erbe brebt fit um bie Gonne =
draait om ; ber Wittb brebt fit = draait
(ook fig. voor: de stemming, de toestand verandert) ; im Streife b. = ronddraaien;
alles brel)t fit um bin = hij is de spil van
alles; ficb b. unb wenben = er om heen dr., zich
in alle bochten wringen; er mag fit b. unb
wenben = al draait hij ook nog zoo. bre'Ijenb =
(rond)draaiend enz. vgl. breb en; (ook) duizelig.
Zre'ber, m. —5, — = draaier (persoon, draaiziek schaap, wijzer, draaikruk, tourniquet, 2de
halswervel e. a.). Mre§evel', w. —, —en =
. draaierij, streek.
MrefrIlfeuer, 1.; 4$10, m.; stiffer, m.; sfran,
m.; .trantioit, w.; gfreni, = draailllicht;
-hats (een vogel); -kever; -kraan ; -ziekte; -hek
(tourniquet).

m.; 'Jorge', w.;
Zretrillabe, w.;
= draaillbank;
w.; •leOetnelefien,
-beitel; -orgel; -schijf (i. a. b.); -krukje.
431.;
sitaf)1,
m.;
-Wont, m.;
ZretrIlligine,
.rintrut, m. = draaillsel; -beitel; -stroom;
-worm.
Zre'bung, w. —, —en = draaiing, rotatie.
I. brei = drie; (je) b. unb b., 3u breiett = d. aan
d.; (er fann) nicbt (bis) b. 3ti1)len = geen tien
tellen. II. Zrei, w. —, —en = drie.
Zreintleltalt, m. = drieachtste-maat.
angel, zie Zriang el. brei'armig = driearmig.
brelbaltig = parmantig. brei'beittig = met
chic pooten, driebeenig. Zrel'blatt, 1. = driedriebladerig.
blad, klaver. brei'bititt(e)rin
Zrei'boef, m. = (hijsch)bok. Zrei'buttb, m. =
Driebond (Duitschland, Oostenrijk en Italie).
Zrei'biittbnid, 1. = drievoudig verbond. Zverx
beder, m. .beifftiff, I. = driedekker ; steek.
brei'brAbtig = driedradig, -draadsch; b y . . er
Wilou = doortrapte schurk. ZreVeif, 1. =
driehoek. brei'edig = driehoekig; b .. es
erbtiltnis = ménage a trois. breVeitiOalb' =
drie en een half. breiei'nig = drieeenig.
Zreieiinigteit, w. = Drieeen(ig)heid. ZreVer,
m. —s, — = driepenningstuk, -kreuzerstuk;
kleinigheid, nietigheid; geld, dubbeltjes ; feinen
Z. ba3u gebett— ook een duit in 't zakje gooien.
drieerlei, -hande.
brefierlei'
= drievoudig; bas Zreif ache = 't
drievoud. Zreifartigteit, w. = Drievuldigheid.
ZreifetinteitObtunie, to. = drievuldigheidsbloem, driekleurig viooltje. Zreffar'benbrud,
m. = driekleuredruk. breilarbig = driekleurig. Zreifel'bertoirtKaft, w. = drieslagstelsel. Zterfuls, m. = drievoet, -stal, statief.
= met drie voeten, pooten. Zr
gelatin, m. = trio. brei'geltridien = driegestreept. breVgliebrig = drieledig; (tor) driegeledig. breVbarig, sbnavig = drieharig, met
drie haren; geslepen, doortrapt. w.
— = Drieeenheid, drieheid, drietal. Zreii.
bervKaft, = driemanschap. breilptiebevt =
driehonderd. breiOun'bertit(e, —er, —eO) —
driehonderdste. Mreilnin'bertitel, 1. = driehonderdste (deel). breiTiOrig = driejarig.'
Zreititlebat, m. — = dreumes, peuter.
breilantin = driekantig. Zreillang, m. =
drieklank. ZreifOltigOleft, 1. = Driekoningen.
btert4fig = driehoofdig. Zreiling m. —s,
—e = Zreier; ook = 3-centsbroodje. brer
mai = driemaal, drie keer. breilnalin =
driemaal herhaald, -voudig, -werf. brel's
niiinn(er)ig = driehelmig, -mannig. Zveilnaft,
m. = driemaster. Zvel'utafter, m. —s, — =
driemaster; steek. brehttnitig = driemastig,
driema,st. breintoliatig = van drie maanden, driemaandsch. bniuto'natlit§ = driemaandelijks(ch).
brein, zie barein.
= driellpas
m.; Jirnb, 1.; • Otiittber,
(bk.); -wieler; -ponder.
m. =
Mrei'ruberer,
driewielig.
brei'aberig =
brerrubetige Galeere = trireme. brei'laitig =
driesnarig. Zreiligag, m. = driedeelige
maat. m. = clriespleet, triglief.
bunking; o filbig = drielizijdig; -lettergrepig.
breMiinnig = met drie paarden bespannen.
Zreilitith m. = drietand; steek.
ftebt Wlitte Z., in ben
= dertig; er
Z .. en = hij is in de d. m. —5, — —
dertiger: in ben b. Zabren = in de jaren tusschen
. .30 en .. 40. breiligfacb, sftittig = dertig-
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= dertigjarig. brei's
—er, —0) = dertigste.
1. = dertigste (deel).
breift = stout, (vrij)moedig; driest, (soms)
brutaal. Zreiltigteit, w. — = stoutheid,
moed; driestheid.
= driestemmig. breiltOrtig =
van drie verdiepingen. brei'ftiinbig = drieurig.
m. = steek.
= driedaagsch; b .. es Wieber = derdedaagsche koorts.
breitaulenb = drieduizend. =
driedeelig. Zrerberbanb, m. = driebond.
ZreibierleItatt, m. = driekwartmaat. Zrei's
toanblpiegetne#, f. = schakelnet. breitu5'.
rbentlicb = driewekelijks(ch). breiloatbig =
drieweeksch, van drie weken. ZreVW, m.
—(e)s, —e = drietand. brei'iatfig = met drie
tanden, drietandig.
brei'aebn = dertien. breViebnitibrig = dertienjarig. brei'aebnt(e, —es, = dertiende.
Zreriebntei, 1. = dertiende (deel).
2rell, m. —(e)s, —e
dril.
Zrem'Oet, m. —5, — = drempel (in 't biz. op
schepen en van een sluis).
%)re'fcbe, w. —n = dorschmachine; -tijd; ('t)
dorschen; Z. (431.) = ransel. brelcben, ft. (b.)
(bu brifcb(e)ft, er brifcbt; braid) u. broid);
; brifcb! gebroid)en) = dorschen;
ranselen; kletsen, leuteren; leeres Strob b. =
moeite voor niemandal, monnikewerk doen;
eittett Sfat b. = een kaartje leggen. 2re'Rber,
m. —s, — = dorscher; er fritt wie eta Z. =
als een houthakker, als een wolf. Zrerbliegel,
m. = dorschvlegel.
Zreftbilbammer, m. (ntfcbine, w.); .tenne,
w.; stoatie, ttt. u. = dorschllmachine; -vloer;
-wals e. d.
ZreWben (spr.: Dreesden), 1. = Dresden.
ZreWb (e)ner, m. —s, — = Dresdenaar. bred'.
benift§ = Dresdensch.
Zrefen, m. —s, — = toonbank (met geldlade).
breffie'ren, fcbw. (1.) = dresseeren. Treffue,
w.
—en = dressuur.
brielcb, Zrieftb, zie breeicb, Zreeid). Zrieftb'.
m. —s, —e = eetbare paddestoel, champignon.
Zriefet, m. —s, — = draaiend ding: (clraai)schijf; tol; draaikolk; duizelig. fcbw.
(b.) = ronddraaien; es briefelt = 't giet.
Zsift, m. —(e)s, —e = slechte turf; (zm.);
drift, strooming.
Zritcb, m. —(e)s, —e =
411, m. —(e)s, —e = dril (een stof); oefening
(van rekruten), africhting. Zrill'bogen, m. =
drilboog. 2sitt'bobrer, m. = drilboor.
w. —n = draaikooij. fd)w. (1.) =
drillen, draaien, boren; (Wiiben) in elkaar
draaien; (bie IRefruten) drillen; (einen) plagen,
kwellen.
m. —s, —e =
zie
drieling; drijfrad (in een molen); drieloopsgeweer. ZrillingObruber, sfcbtoefter = drielingsbroer, -zuster.
Zrin'llfunft, w.; .nteifter, m. = drilllkunst
(exerceerkunst); -meester (instrukteur).
Zr..5ng, = Zoftoringenieur.
brin, zie barin.
brin'gen, ft. (f.) (id) bringe; id) brang; brtinge;
bringe! gebrungen) = dringen; bie Weinbe b.
in bie etabt
dr. de stad binnen; bas bringt
mir burd)s ber3 snijdt me door 't hart;
bas (berilcbt i ft bis 3u utts gebrungen = tot
ons doorgedrongen; in einett b. = bij iem.
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aandringen; b., (b.): auf (Utf.) b. = op lets
aandringen (er bat auf a3e3a1)lung gebrungen
3. 3.). brin'genb, bringlid) = dringend,
urgent (3.0. Oeid)afte, Oefabr), spoedeischend;
.. es = d..e zaken. Zringlitbreit, w. =
dringende haast, urgentie; bie Z. beantragen =
urgent-verklaring voorstellen. ZringliMteitO.
antrag, m. = voorstel tot urgentverklaring.
brin'nen = (daar) binnen.
(gwst.) = Zrefcbflegel.
britt: 3u b. = met zijn drieen. brit't(e,—er,-0)
= derde; bas ift rein b .. es fort = dat zegt
hij om 't andere woord; aus b..er ,anb = uit
de derde hand. brit't(e)batb' = derdehalf.
Zvittet, I. —s, — = derde (deel).
brit'teln, fcbw. (b.) = in drieen deelen. brit'.
ten0 = ten derde, in de derde plaats. britt'.
14t' = op twee na (de) laatste. Zrittntiibrben,
I. = derde meisje.
Dr. jut. = doctor juris.
Dr. med. = doctor medicinae.
breb, zie barilber.
bro'ben = (daar) boven.
Zro'ge, w. —, —n = drogerij. Zro'gentianbler,
m. = drogist. Zrogerie', w. —n = drogisterij. Trogerieloaren, qm. = drogerijen.
Zrogett', m. —(e)s, —e = droget (een geweven
stof).
Zrogift', m. —en, —en = drogist.
Mrob'brief, m. = dreig-, brandbrief.
bro'ben, fcbw. (b.) = (einem) dreigen (mit dm.);
[ook einem etw. b.]; ben einftur3 b. = op
instorten staan; brobenb = dreigend.
—n = dar, hommel.
Zrotrne, w.
brab'nen, fcbw. (b.) = dreunen, schudden,
daveren.
.wort, I. = dreigende rede,
Zrotrrebe,
dreigend(e) woord(en), dreigement. Zro'Onng,
w. —, —en = bedreiging, dreigement.
brol'lig = koddig, aardig, grappig, leuk. Trot's
ligreit, w. —, —en = koddigheid.
Zroutebar', I . —s, —e = dromedaris.
= trompet.
Zroutmele, w.
dronte, walgvogel (uit—n
2ron'te, w.
gestorven).
Zropd, 431. = drops.
Troftble, —tt = huurrijtuig, vigilante.
ZrohOlenbalteplati, m. = standplaats voor
rijtuigen. Zroft§lentutftber, m. = huurkoetsier. Zrofdrtenntarte, w. = nummer van een
huurrijtuig. ZroftblenOferb, I . = vigilantepaard.
[ZrOletei', w. —, —en = uitpluizerij].
—n = lijster.
Zvorfel, w.
Zrorfelfia)4e, w. = smoorklep.
brorlein, fcbw. (b.) = (tech.) smoren, reguleeren;
[= erbroffeln].
Zroft, m. —es u. —en, —e(n) = drost. Zroftei',
w. —, —en = drostschap, -gebied, -woning.
D.R.P. = Zeuticbes 91eicbspatent. Dr.
Phil. = doctor philosophiae.
brii'ben, = aan de overzij, hierover; ginds.
brii'ber = er boven, er over.
crud, m. —(e)s, —e = druk (i. a. b.); (ook)
drukking; (beu.) depressie; in Z. gebett = (it),
laten drukken; im Z. befinblid), begriffett =
ter parse. brud'ber = geschikt om gedrukt
te worden, te drukken. Zruerbericbtiger, m. —
korrektor. Zruerbetoilligung, w. = vergunning
om te drukken. 2rud'bogen, m. = vel druks.
Zrud'buCtabe, m. drukletter. Triiclebers
ger, in. —s, — = iem. die zich er of maakt,
uitknijper. briiclebergern, ftro. (I).) = rid)
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b rii d en Don. bnielett, fd)m. (b.) = drukken
(letters, figuren); (er 140 wie gebrudt = alsof
't gedrukt staat. Miele**, fdp. (b.) = drukken (ook fig.); duwen; pressen; klemmen,
wringen ; ver-, onderthukken; etnen an bie
D3anb b. = tegen den wand duwen; rein
Siegel auf (lW.) b. = zijn stempel op iets
zetten, zijn zegel aan iets hechten; briidt es
be? = zit 't hem daar? vgl. Odra I; IIM
b. = elkaar verdringen; zich, elkaar platdrukken ; zich nit de voeren maken, uitknijpen;
lid) von etw. br. (= b Tit debergern) = zich
(ongemerkt) van iets afmaken, achteruitkrabbelen; lid) Dom Zienfte br. — op een slimme
manier van den dienst vrijkomen. briiclenb =
drukkend, zwaar; moeilijk, benard. 2t rucler,
m. —s, — = drukker. triieler, m. —s, — =
drukker, (druk)knop(je); (deur)klink; trekker
(aan een geweer bijv.); sleutel (bij de telegraaf).
t ruderei', w. —, —en = drukkerij. triiiterei',
to. —, —en = gedruk, geduw, onderdrukkerij, ('t) naar-beneden-halen (v. prijzen).
t ruclerfarbe, m. = drukinkt. Unclergetillfe,
', Relate, m. = drukkersgezel. trud'erlaubnie,
w. — r.bewiffigung. Zruclerielpt, m. =
drukloon. truclerfMtuary, truiflarbe, m. =
drukinkt, -zwart. trudieftler, m. = drukfout.
truitleOterberielMnid, 1. = (lijst van) drukfouten. bruifiertig = persklaar. Usud'i.
feftigfeit, tr. = drukvastheid. truifireityit,
m. = druk-, persvrijheid. Mrudlattun, m. —
gedrukt katoen, bont. 244111'4W, m. = drukknoop, -knop. trudlontatt, m. =drukkontakt.
Zvueflottett, IN. = drukkosten. truillegung,
to. = ('t) in-druk-bezorgen. t =trod, m. ----drukplaats (v. boek of geschrift). trud'Oreffe,
m. = drukpers. t ritit'probe, w. = drukproef (ook proefdruk). Zrud'Ouut0e, w. =
perspomp. britiCriMtig = korrekt, zonder drukfouten. truitiaMe, w. = gedrukt stuk, drukwerk. truititkrift, m. = gedrukt stuk.
bruifien, fcbw. (1).) = talmen, treuzelen.
Unifier, m. —s, — = treuzelaar.
truirtinte, w. = drukinkt. trud'berbefferung,
w. = verbetering van den drukt, korrektie.
trudlterbot, 1., ittertueigerung, w. = drukverbod. trtrtualy, m. = drukrol. trud'.
maven, COI. = gedrukte stoffen. truirtualfer,
1. = drukwater; mit (burd)) Z. = hydraulisch.
Zrud'hievi, 1. = gedrukt stuk (boek, pleat enz.);
perspomp; muntdrukmachine.
tru'b(e), m. —en, —en = toovenaar, duivelskunstenaar ; Tru'b(e), w. —, .. en = heks,
nachtmerrie. t ru'bettbaunt, m. = boom, waaronder de heksen bijeenkomen. triebettfut,
zie 13entagramm.
trui'be, m. —n, —n = druide (keltisch priester).
brunt, zie barum.
bruteten = daar ginds, daar beneden. bruteter,
zie barunter.
Zrufdh, m. —s = ('t) dorschen, ('t) gedorschte.
triWifiett, 1. —a, — = kliertje.
Ibriileirling, zie Dr lei d)I ing.
Zru'le, w. —, —it = holte in 't gesteente (meest
met kristallen gevuld); droes (paardeziekte);
bi5sartige Z. = kwade droes.
triele, m. —, —n = klier.
bru'llg = droesachtig.
Willa = klierig, klierachtig.
briele(1)**, id)m. (b.) = doezelen, dommelen.
truien, w. (31.) ----- (obb.) droesem.
trielettattIMMettung, m. = opzwelling van de
klieren. briiienartig = klierachtig, -vormig.

Zuftilitat.

Zvirlettent&finbunil, w. = klierontsteking.
brielenfOrtnig = kliervormig. trii'lettge.
1Mtuttlft, w. = kliergezwel. trii'lentrantOeit,
ID. = klierziekte.
bvu'llg = korrelig (van kristalvlakken); aan
droes lijdend.
briefig = klierachtig.
brulletn, zie bruieln.
t rut, zie Drub.
2rHa'be, w. —, —tt = dryade, woudnimf.
2/Monle, w. —, —it = jonk (Chineesch schip).
2/Mutegel, w. —, —n = dzjungel (met riet
begroeide moerassige streek).
ttab. = Zut3enb.
bu = jij, je, u, gij; mit emem bu nub bu rein,
auf bu unb bu Rebell = iem. met „jij" en „jou"
aanspreken, gemeenzaam met iem. zijn.
Zuni', m. —s, —e, t un'tiO, m. —, .. ale =
dualis, tweevoud. tuatiO'nutO, m. — = dualisme, heerschappij van twee, tweevoudigheid.
tualift', m. —en, —en = dualist (aanhanger
van 't dualisme).
Zilliet, birbeitt, zie ZObel, biibeln.
bubio0',_ bubiO6' = dubieus, twijfelachtig.
t ubielen, 431. = dubieuze vorderingen, d.
posten.
tublee', 1. —s, —5 = double. 2) ubleete, w. —,
—n = doeblet, dubbele. bubtie'ren, id)w. (b.)
= verdubbelen; voeren; doubleeren, een double
maken; (schp.: met metaal) bekleeden; (ein
Slap) omvaren. Zublolte, w. —, —n =
dubloen, dubbele pistool (Spaansche munt).
tubtiere, m. —, —n = doublure, voering,
opslag (aan uniform).
t uebarbe, zie Ziidbalbe.
tuMt, w. —, —en = docht, doft, roeibank;
streng (kabelgaren).
tiiifbat'be, tn. —, —tt = dukdalf.
buclen, lotto. (1).) = buigen ('t hoofd bijv.); iem.
klein maken, nekken; [duiken, zich buigen];
fic0 b. = 't hoofd buigen, zich klein maken, in
zijn schulp kruipen; wegkruipen. Muclev, m.
—s, — = vernedering, afstraffing.
tiicler, zie Ziifer.
Zud'maufer, m. —s, — geniepigerd, gluiper;
stille in den lande. budlniiulerig = gluiperig.
tuilitein, m. = tufsteen; tras.
tubetbei', f. —s = geleuter; beuzeling.
ZubeleV, w. —, —en = gedoedel, gedeun.
tu'b(e)ter, m. —s, — = doedelzakspeler,
knoeier (in muziek of zang). bu'beln, 1d)m. (I).)
= doezelen, deunen. tu'betfait, m. = doedelzak ; er fiebt ben bimmei fiir einen Z. an =
hij ziet de maan voor een Edammer kaas aan.
tubler, zie Zub el er.
Zuelir, 1. —s, —e = duel, tweegevecht.
t natant', m. —en, —en = duellist. buettie'.
Ten fiM, id)m. (b.) = duelleeren. tuell'utanbat,
1. = verordening tegen 't duel.
tueteja, tuen'na, w. —, —a u. .. jen ( .. nett) =
duenna, eerehoedster.
Zuett, f. —(e)s, —e = duet, duo.
tiirfet, m. —s, — = duffel.
tuft, m. —(e)s, Zfifte = geur, reuk; waas,
fijne damp, wasem. burten, 1d)m. (1).) =
geuren; uitdampen. burtenb = geurig.
geurend; welriekend. buf'tig = geurig, aromatisch ; wazig. dampig.
2u'i0burg (spr.: duus . .), 1. = Duisburg.
Zuf. = t utalett, m. —s, — = dukaat. Zulu'.
tengoib, 1. = dukategoud.
2 tiler, m. —s, — = duiker (eend en leiding).
buttit' = duktiel, rekbaar. tuttitittit', m. — =
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duktiliteit, rekbaarheid. Sun** tn. —, .. ten =
(v. schrijfletters) trek, haal, (an.) gang, kanaal.
buth'bur = duldbaar, (ver)draaglijk, to verdragen. bul'ben, fd)ro. (b.) = dulden, lijden,
verdragen; es bulbete mid) ba nid)t !Unger =
ik kon 't er niet langer uithouden. Sul'ber, m.
-5, - = lijder, dulder, martelaar. bulblant =
verdraagzaam, tolerant; [gelaten, geduldig].
Zutblansfeit, to. — = duldzaamheid, verdraagzaamheid, tolerantie. Sut'bung, w. — =
('t) dulden, lijden.
Tune, .0% —, —n = roeipen, dol.
Siit'le, to. —, —n = kuil.
Zutt, w. —, —e(n) = (bat)r.) mis, jaarmarkt,
kermis.
Sulainei a, to. = Dulcinea, beminde.
Su'uta, w. —, —5 = Doema.
Sunti bututuget, w. = dumdumkogel.
buntut (bummer, biimmft) = dom, onnoozel;
dwaas, gek; [gevoelloos, stomp] ; eine b ..e
Oefcbicbte = een gekke, lastige geschiedenis,
een gek geval; er fcbwatt b .. es 3eug = hij
praat zotteklap; ad) was, b .. es 3eug! = onzin I
bamit fangt matt Ziimme = dat is goed voor
botterikken; bie ID .. en 1)aben bas meifte
Oliicf = de gekken krijgen de kaart; ber Stopf
ift mir gan3 b. = mijn hoofd is net suf; es toirb
mir b. im Stopf = ik word suf, duizelig; einem
b. fommett = iem. voor dom houden, onzin
tegen iem. praten. Zunittebart, m. = domoor.
Mutntn'ttett, 1. —5, — = domkopje, malloot.
butttnebveifti = domdriest, -brutaal. sum's
utericin, m. —5, —e = onnoozele bloed,
botterik. Suntuebeft, w. —, —en = domheid,
onnoozelheid; dwaasheid, stommiteit. Suntut's
fop?, Siimusling, m. —s, —e = domkop.
Sunn'tian, zie Dummerjan.
bump, = dof, gedempt, mat (ton, etimme);
b ..er ecbmer3 = drukkende smart; b ..e
,euft = zware, zoele, benauwde lucht; es ift
b. im 3immer = drukkend, benauwd, duf;
eitt b ..er 9/ctum = een duf, muf vertrek; bie
ginger flub mir b. = mijn vingers zijn dood.
Siinolet, zie Zfimpel.
Sumbrbeit, to. — = dofheid, matheid, enz.
vgl. bumpf. bumblig = dof, mat, bedompt,
duf, miff (fig.).
I. Sulu, zie ID au n e. II. bu'n(e) = (vlk.) stomdronken.
Sirne, to. —, —tt = duin. Sirnengrad, I. =
duingras, helm.
sung, m. —(e)s = mest. Siin'gemittel, 1. =
bemesting(smiddel). blinigen, fdp. (b.) =
(be)mesten. Siiniger, m. = mest, bemesting.
Ziin'nerilerbe, to.; .ftattfen, m. = mestllaarde;
-hoop.
Zung'gabel, to. = mestvork. Siin'gung, w.
—, —en = bemesting, meat.
I. bun'fel = donker, duister (ook fig.); onduidelijk, onbegrijpelijk; bunfle 9.11)nung = vaag
voorgevoel; bunfle Orinnentng = zwakke, ond.,
vage herinnering; bunfler 6d)riftfteIler =
moeilijk to begrijpen, duister schrijver; von
bunfler berfunft = van onbekende, geringe,
twijfelachtige afkomst; im Zunfeln = in 't
donker. II. Suulet,f. —s = donker, duisternis.
Siin'tel, m. —s = verwaandheid, laatdunkendheld, eigendunk, inbeelding.
butetellibtau'; .bvaun'; .farbfg; .gelir u. a. ---donkerilblauw; -bruin; -kleurig; -geel e. a.
bfinlelbaft = verwaand, laatdunkend.
Sunlelbeit, to. — = donkerheid, duisterheid,
duisternis; onduidelijkheid onklaarheid, onbe-
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grijpelijkheid; in ber Z. leben = teruggetrokken levee. Sun'tetranunev, w. = donkere
kamer, kamera; acbt Iage Z. = acht dagen
cachot. Sunleintann, m. = domper, duisterling. bunletn, fcbto. (1.) = donker maken; d.
worden; ber a3aum bunfeIt ins baus = maakt
't donker in 't huis.
[biiniteln, fcbto. (b.) = wanen]. biinlelboll,
zie biinf elbaft. biinlen, fd)w. (1.) = dunken,
voorkomen; mid) (mir) biinft [ob. beud)t] —
mij dunkt ; licb b. = zich dunken, zich gelooven ;
er biinft IA flug, Itif3t fid) Plug b. = hij meent,
dat hij slim is; er biinft fid) etw. (6013es = hij
meent dat hij heel wat is.
Siin'tivben, 1. = Duinkerken. 24Wfivituer =
Duinkerker.
bunts = dun, fijn, spichtig; b ..er Oath = ij1
bosch. Minn/bathe = met een ijlen baard.
Siinn'üfev, 1. = dunbier. Siin'ne, Siinnibeit,
w. — = dunte, dunheid, magerheid, Meld;
Zfinne = (elk.) dunne.
bibutlibaatig; abalfig, sleibfg; .1cbit§tig u. a. =
dunilharig; -halzig; -lijvig; -gelaagd e. d.
Siin'nung, w. —, —en = flank, zijstuk (v. geslacht e. d.), dunne plek.
[fund, m. —es, —e(n) = (verwaande) domkop].
Sunft, m. —es, Zfinfte = damp, uitwaseming,
wasem; nevel; fijne hagel, schroot; flauw
begrip; im Z ..e rein = beneveld, aangeschoten zijn; von slefdAften bat er feinen Z. =
heeft hij niet 't minste begrip; vgl. Blau.
bunft'artig = dampvormig. Sunfrbab, f.
damp-, stoombad. bunitten, fcbw. (1).) = nitdampen, -wasemen; (f.) dampen; es bunftet =
't mist. bilteftett, fdpo. (1.) = stoves; en =
butt ft en. Munttitinte, tv. = (vogel )jachtgeweer. bunit'fOrntig = dampvormig. bun'ftig
= dampig, nevelig. Sunft irreia, m. = dampkring. Sunitibtuelf, m. = nevelachtige staart
(van kometen). Suninvolte, w. = nevel-,
dampwolk.
2fiinung, w. —, —en = deining.
Su'o, 1. —s, —s = duo.
Suebee, 1. —es = induodecimo (in-12°, boekformaat). Suebeiliirft, m. = prinsje, vorstje.
buobeilutat' = twaalfdeelig, -tallig. Suobesi.
utallOttetn, f. = twaalftallig stelsel. Suobe'=
iinte, tv. —, —n = duodecime (interval).
Sii'be, m. —n, —tt, 2., w. —, —tt = dupe.
biibie'ren, fd)w. (b.) = dupeeren.
bublfe'ren, Pm. (b.) = doubleeren, verdubbelen.
Sublif', m. —, —en = dupliek. Sublif at',
1. —(e)s, —e = duplikaat, kopie. Subliintion',
to. —, —en = duplikatie, verdubbeling.
Subfiralor, m. —s, ..to'ren = duplikator.
buplibie'ren, fcbto. (b.) = van dupliek dienen.
Sim, 1. = majeur (toonaard).
bura'bel = durabel, duurzaam.
I. burdi, q3rtip. mit %ff. = door(heen), door
(door middel van, ten gevolge van); gedurende;
b. bie $oft = met de post, per p.; b. bas
Oefet = bij de wet; (bie Heinen ed)eibett
werben) b. gr8f3ere erfett = door .. vervangen;
b. einen Q3ergrtur3, b. Weuer, Sturm 3erftart Of);
bie $efcbreibung von Znbiett burcb Set = door
Vet. II. buvdj, Mo. = door; b. unb b. = door en
door, geheel en al; bie ed)ube finb b. = mijn
schoenen zijn door; er ift b. = hij is er door
(t w. door zijn examen, een ziekte); vgl. tint en=
b ur cb.
burcbindern, fcbro. (b.) = funk bewerken, beploegen ; geheel afploegen; (eitt Out) &Mr. werken, -blokken. buveba'bevn, burcierbevn,
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Km. (b.) = dooraderen. burttiingift(iMen,
Km). (b.) = hevig beangst maken. burdj'.
arbeiten, Id)tv. (1.) = goed, degelijk, volledig
bewerken, afwerken; (ein 93ud)) goed door'.
werken; fidj (burl) bas 15ebriinge, burd) alle
.6i/then-dire) b. = zich door .. heenwerken.
ZurtWarbeitung, —, —en = grondige be-,
doorwerking. burtbritien, lotto. (1.) = doorbijten, -vreten, verteren. bun§aub' burdj's
nub = geheel (en al), heelemaal; volstrekt,
bepaald, absoluut, alleszins, door en door,
ten eenenmale, met alle geweld; b. nidjt =
volstrekt niet, geenszins.
bureb'baden, ft. (1).) = door en door bakken;
burt4baclett = doorbak'ken. burWbanIcion,
.baulen = .pauf en. burc§be'ben, pm. . =
doortril'len. burWbeifien, It. (1).) = door'bijten; tic§ b. = zich door (iets) heenbijten,
zich er d6Or slaan. burit'belien, fitty . (b.) =
door (en door) beitsen. bueWbetetnmen, ft.
(b.) = (er) door'krijgen; doen slagen. buve§'•
beraten, ft. (b.) = ten einde toe bespreken.
bunt'beten, (t).) = biddend doorbrengen;
(een gebed) geheel afbidden. buvcO'bettetit lb%
Icipm. (b.) = al bedelende zijn weg vervolgen,
zich met bedelen er doorslaan. buriO'beutein,
Pip. (b.) = doorbuilen; afranselen. burdj'.
biegen, ft. (b.) = doorbuigen. buett'bilben,
Rim. (b.) goed, volmaakt opvoeden, ontwikkelen, vormen. burctrbialen, ft. (b.) =
doorblazen ; stuk blazen; geheel afblazen (een
muziekstuk bijy.). butiO'biiittent, fdp. (b.) -door-, uitbladeren; burdibitittern = doorbladeren, -loopen (vluchtig). burdj'bleuen,
Id)tv. (1.) = afranselen. m. =
doorkijk; inzicht. burtb'bliden, fcbtu. (b.) =
kijken door; doorschijnen, -schemeren; burdj:
idm. (b.) = doorzien'.
burtfYliblittren, icbto. (I).), sbli4en, Ito:). (l.),
ibobren, fdpx). (b.) = door (iets) blinkers,
schitteren, boren.
bna§boireen, fcbtt). (I).) = doorbo'ren (met
een dolk, met de oogen), -dringen. burtlybraten,
ft. (b.) door (en door) braden. burtb'braufen,
fcbtv. (1.) = bruisen, loeien, stuiven door.
bureirbree§en, ft. (1.) = door'breken; stukbr.;
(eine Straf3e, eine Mauer) d.; b., (1.) = (v. d.
zon, tanden, pokken enz.) doorbr., (v. pokken e. d.
ook) uitkomen; burMbreAen, ft. (1).) = breken,
dringen door (eine Zlocfabe, bie ecbranfen B. Z.) ;
verbreken. open werken; b urcbbr o d) en =
opengewerkt; burd)brod)ene 9Irbeit = it-jourwerk. burcb'bvennen, unr. (I.) = (er) doorbranden, (fig.) er van door gaan, met de
noorderzon vertrekken; burcbbren'nen =
doorbran'den, -gloei'en. burekbringen, unr.
(1.) = (er) door brengen, krijgen; door iets
heen doen gaan; er door krijgen, er door
helpen (eitt (600, einen granfen, einen
Stattbibaten); (Oefb u. er door brengen, er
door lappen, verkwisten; fic# b. = zich er door
slaan, er komen, zijn brood verdienen ; er
bringt nur filmmerficb burd) = hij heeft
maar een sober bestaan. bureOvo'ffien, zie
burd)bre'd)en. Zurebibrucb, m. = ('t) doorbreken ; uitkomen (van de tanden, de pokken);
doorbraak; Bum Z. fommett = uitbreken.
buriObviirlen, fdpx). (b.) = met gebrul vervullen. bunt'burbitabieren, fcbtv. (b.) = door'spellen, van begin tot eind doorlezen. bard).
doordacht, wel overwogen. buret)o
bacbt
bautplen, fcbtv. (b.) = met damp, rook doortrek'ken, vallen. burO'battern,
=
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(een tijd) door duren; buribban'etsn = langer
duren dan. burWbenten, buritbenlen, unr.
(b.) = doordenken, overwe'gen, grondig
nagaan. burcbibeeingen fish, fcfm. (b.) = er door
dringen, zich er door werken. burib'breben,
fdp). (1.) = (zm.) doordraaien; (fig.) burd.
gebrebt = gek. burcrybeeleften, Rim. (b.) -funk dorschen; afranselen. burWbringen, ft.
(f.) = door'dringen, zijn weg, ingang vinden
(neue Q3egriffe, bie Mirme); mit Feiner net/lung
b. = zijn meening ingang doen vinden. bunt.
btin'gen, ft. (b.) = doordrin'gen, geheel vervullen ; b ur cf) b ritt'g enb = doordringend,
scherp; burd)brun'gen rein = overtuigd,
doordrongen zijn. buntbvinglit4 = doordringbaar. barcb'bruden, Rim. (b.) = door'drukken,
een doordruk maken. ftw. (b.) =
door-, indrukken, er door dr.; d66rzetten,
er door krijgen; 114 b. = zich er door werken.
buv§brun'gen, zie :b ring en. burdjbuf'ten,
Id)tv. (1.) = met geur vervullen, doorgeu'ren,
parfumeeren. bunb'biirten, unr. (b.) = er
door molten.
burtWeiten, Fcbtp . (1.) = snellen door; buveft.
erten, (1.) = doorsnel'len.
I. burcbeinan'ber = door elkaar, dooreen,
overhoop; bunt b. = bont door elkaar, in
bonte wanorde. II. Zur4einan'ber, —s =
verwarring, warklomp, chaos.
bartfreitevn, fdpv. (b.) = door'etteren; bunk.
ei'tern = dooret'teren.
burtblabren, (b.) = door-, stuk rijden; b.,
(f.) = door'varen, -rijden (unter eitter Q3riicfe b.);
(bie 91ad)t) doorv., doom; buntfah'ren, (1.) =
doorschie'ten, -klie'ven; met mijngangen
doorsnijden. Zurctlafirt, tu. = doorvaart,
-tocht, -Fit; -voer. Zurefrfabet8gelb, I. srestt,
1., g olf, m. = doorgangs-, doorvaarts-, doorvoergeld, -recht. Zart§laff, m. = (meest fig.)
val, mislukking;(eig.)buikloop, diarree. burdj'.
fatten, ft. (I.) = door (iets heen) vallen; (Don
einem ebaurpieler, einem etiicf, bei einer
9:Ba1)l) vallen, schipbreuk lijden, fiasko maken;
(im examen) druipen, niet slagen; (in ber
lotterie) met een niet uitkomen. burtbfaulen,
Id)w. (I.) = door en door verrotten. bunb'o
fecbten, ft. . = met inspanning van krachten
er door krijgen, er doorhalen, doorzetten; licb
b, zich er door slaan. buriOleiten, fdpm. (t).)=
doorvijlen; (van een letterk. werk) beschaven,
polijsten. burcbteuiblen, Id)ro. (b.) = doorvochten, met vocht doortrekken. bnrc§ifeuern,
fdpv. (1.) = vuren, schieten door; door en door
verhitten; burcbten'evn = doorgloei'en. burdj'"
finben lick ft. (b.) = zijn weg vinden. burcb.
ttanetnen, fdp. (b.) = doorflik'keren,
men. bunOltattern, fcbro. (f.) = fladderen door;
buvbfiattent, (b.) = doorflad'deren. burdj.
fieWten, It. (b.) = doorvlech'ten, -we'ven.
burciriliegen, ft. (f.) = vliegen door; Warn.
It (l.) = doorvlie'gen, (fig. ook)
door'vliegen; (ook) er bat has Slid) nur burd).
geflogen.
buubilieften, ft. (1.), •ffiefien, ft. (f.) = vluchten,
vloeien, stroomen door; buriOttielen, ft.
(b.) = doorstr66men, -166pen.
Zuriblturbt, = doortocht (al vluchtende).
buabiliitbten, fcbtp . (f.) = vluchten door.
Zuribllug, m. = ('t) door'vliegen. ZuvWftufs,
m. = ('t) door'vloeien. bu ybfittlett, Rim. (b.) -doorstr66men. burCor'14en, fd)tv. (1.) =
doorvorschen, -zoeken, -gronden. buritfor'ften,
fcbro. (t).) = in boschbedrijf nemen. burdj'.
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frailest, id)w. ao = rondvragen, de rij afvragen ;
114 b. = vragend zijn weg vinden. buriO'freffen,
ft. (1.) = vreten, knagen door; flit b. = (van
insekten) een gang door lets heen vreten;
buribfrerfen, it. (b.) = doorvre'ten; Don
Ofirmern b. = door de wormen opgegeten.
bartfifrie'rett, ft. (b.) = doordrin'gen (van
koude) ; id) bin gan burcbfroren = door en door
koud, geheel verkleumd. barM'friften, idym.
(b.): rid), rein £eben b. = zich kommerlijk er
door slaan. burit'fad)telts, 1d)w. (f).) = afranselen. burtftliibten, id)w. M.) = (er) door(heen) voelen; (fig.) bespeuren, voelen; diep
(ge)voelen; burt§fii0lett, (b.) = doorvoe'len.
Zurt1§Ittlyr, w. = doorvoer, transito. burd.
fiii)Vbar = door te voeren, uitvoerbaar,
mogelijk. burOliiOrett, fd)w. (1).) = doorvoeren ; uit-, doorvoeren, doorzetten, ten einde
toe volhouden. 2urtfrfu§rbattbet, m. = doorvoerhandel. ZurcirfuOriort, m. = doorvoerrecht. Zurtblii0ruttg, to. = doorvoering enz.,
vgl. bur cbf iil) r en; Sur Z. bringers = nitvoeren, ten uitvoer brengen. bartOfttet§ett,
id)w. (1.) = doorklie'ven, doorsnij'den; diepe
groeven, rimpels maken in. burtbluttern,
(barCuttern), fcbto. (b.) = geheel voeren
(met voering). burMliittern, 1d)u). (b.) = door en
doorvoe'(de)ren; ben hinter b. = gedurende
den winter voe(de)ren.
Zurtb'flastil, m. = doorgang, -tocht, passage,
doorvoer. Zurth'iltinger, m. —a, — = slechte
betaler, oplichter; doordraaier, boemelaar.
buvih'etingla = algemeen, altijd, geregeld.
ZurdrgangOunft, rn. = doorgangspunt.
Zurtt'eattgObertelo, m. = doorvoerhandel.
Zurtt'gangOtttilen, m. = doorgaand rijtuig.
Zurth'gattgOiug, m. = doorgaande trein,
D-trein. barcb'ge0(e)n, unr. (1.) = doorgaan,
passeeren; door(heen) gaan; er van door, op
hol gaan; bie Oeletvorlage gebt burd) = gaat
er door, wordt goedgekeurd; eine %eget gebt
burd) = gaat door, gaat op; id) will 3tmen bas
jest nod) b. fallen = ik zal 't voor dezen keer
nog eens door de vingers zien; b., (b.) = (lid)
bie Wiii3e)-de•Orloopen; (bie Oild)er, 9ledmungen)
doorloopen, nagaan, nazien; [burdsgeli(e)tt =
doordrin'gen, doortrek'ken]. burtfrgebettb =
doorgaand. (waren, rijtuig, trein, biljet) ; algemeen, doorg. burtVgebettbb = geregeld, door
de bank, zonder uitzondering. bunt'geigen,
Rim (b.) = (een steak) doorspelen (op de viool).
burttgeilt(in)ett, idno. (t.) = met geest
bezielen, doortrekken, vergeestelijken. burd''.
gentuftert (van linoleum) = doorgedrukt.
bur4'nerbett, icbto. (I).) = door en door looien;
afranselen. burtWgiefiett, rt. (b.) = er door
gieten, doorzijgen, filtreeren. burctrgitimen,
fcbto. (I).) = door (iets) heen schitteren;
burekiliin'sen = doorschit'teren. burdi's
gli#ertt, idm). (b.) = door (iets) heen flikkeren.
burtt'gliiion, idm). (b.) = doorgloeien, geheel
gloeiend maken; bartfintii'Oen, fd)w. (b.) =
doorgloei'en, -tin'telen. burdygraben, it. (b.) =
doorgraven, er door heen graven; burthgra'bett
= doorgra'ven, doorwoe'len. bardrilreifen,
ft. (b.) = doorheen grijpen ; doortasten, krachtig
optreden. burdreveifettb = krachtdadig,
doortastend, grondig; b ..e 513efferung = ingrijpende verbetering. burdwii'betn, idro.
(b.) = overpeinzen, zich verdiepen in. burst's
nude's, id)w. (b.) = kijken door. 2artt'fittfi,
tn. = doorzijging, -zijpeling; gootsteen; vergiet.
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burdj'tjnben, unr. (b.) = er door hebben. burifjs
Wien, idm). (1.) = doen weerklinken. burd'Oaten, R. (1.) — nit-, volhouden. bard'''.
bitumens, 14)). (1.) = (iets) doorhameren.
[burelAar'rett, icl)to. (I).) = in ongerustheid
doorbrengen]. Zurit'Oast, m. = doorhakking,
-houw (in 't bosch). burt§'Oauen, rt. (b.) =
doorhouwen, -hakken, -slaan; afranselen;
lid) b. = zich er door(heen) slaan (met de label
in de hand bijy.); burftau'en = doorhakken.
burtfrOee0eln, 1d)u). (b.) = hekelen; (fig.) doorhalen, de les lezen; over den hekel halen.
burtbibetaen, burttbeViett, idp). (b.) = door
en door verwarmen, warm stoken. burc§'..
Oaten, rt. (b.) = (einem) er door, uit de klem
helpers; pro b. = zich er door redden; rid)
mfibfam, fiimmeritcb b. = een kommerlijk
bestaan hebben. Zurit'Oieb, m. = doorhouw
(in 't bosch). 2ttrtirOilfe, w. = hulp, uitredding.
burc§büfrien, rd)w. (1).)> = een holte, opening
door iets heen maken, doorgraven. burdr.
Oaten, 1d)tp . (I).) = over den hekel halen, doorhalen ; afranselen; (nbb.) es b. — (van een
zieke) er doorkomen, 't halen. burtb'ftoliett,
fd)m. (b.) = afranselen. bure0'04feu, idP3). (b.)
= huppelen door; burt§0iiplen, ftw. (1).) =
doorhup'pelen.
bureVerett, icbm. (b.) = dwalen, zwerven door.
burrOlagett, fcbm. (b.) = (er) door jagen; b.,
(1.) = door iets heen vliegen, snellen. barc§ja'''
gen, 1d)w. (b.) = doorja'gen, afjagen.
burVittleit, rd)w. (b.) = met koude doordringen, verstijven. burtt'Ecintpfen, 1d)n). (ti.) =
uitvechten ; door'vechten; 114 b. = zich 'r
doorheen slaan; buribfamPlett, id)to. (1).) =
doorwor'stelen. burdyrattett, id)w. (IQ = goed
kauwen; (fig.) herkauwen, telkens herhalen.
burtt'lletterst, rd)w. (1).) = (er) door klauteren.
bureVitingen, burtttlitt igen = A iS n e n. burt§'.
flopf en, icl)w. (I).) = (er) doorheen kloppen;
afranselen.
burdj'fneten, .for4en, icbm. (b.) = door en door
kneden, ..koken.
I. barWroututett, it. (i.) = komen, trekkers door;
't ontkomen, ontsnappen ; er door komen,
slagen (bij een examen) ; es ift nid)t burd)3u.
foramen = er is geen doorkomen aan; boffent,
lid) wirb er nod) b. = zal hij (een zieke nl.) 't
nog te boven komen; nur fiimmerlid) b. = met
moeite rondkomen. II. Zurtblouttstest, 1. =
('t) slagen, ('t) doorkomen enz., vgl. burdy
fommen I.
buritlantten, unr. (f).) = er door kunnen,
kunnen passeeren. 2urc§lotatuffentent, 1. =
doorkognossement. burc4loftett, icbw. (I).) =
alles proeven; geheel on.dervinden. burst'.
fraign, fd)to. (1).) = door-, stukkrabben.
burttfreulen, id)w. (I).) = (door)kruisen,
-trek'ken; tegenwerken. burchlrietten, it.
(i.) = (er)door kruipen; burd§tvie'Oen, (b.) =
doorkrui'pen, doorsnuffelen. burOlriegen,
id)w. (1).) = burd)befommen. ZurtOlunft,
n). = doorkomst, -reis.
burt4langen, film. (1).) = (er)door aanreiken,
geven; voldoende zijn. burtOlitenten, fcbm. M.)
= levee makend doorbrengen, doortieren.
Zurttlai, m. ..larres, „We = doorgang,
-lating; -laat; -slag, vergiet(test). burWtallen,
it. (1).) = doorlaten; (er) d. (ook fig.), toelaten;
door de vingers zien; (met.) uitzijgen burd'..
Wig: b. fein = doorlaten, poreus zijn.
I. Zurc§lambt, w. —, —en = Doorluchtigheid;
Hoogheid; ew. Z. = Uwe Hoogheid. II. bur4' •

burtblaud)t.

159

tau* (u. burMlauMtl, burMlaudrtig, btu*
laudrtigit = (aller)doorluchtig(st).
Zurdrlaut, m. = ('t) doorloopen; buikloop,
diarree. buntlauten, R. (b.) = door-, stukloopen ; b., (1.) = door'loopen, -snellen; burrip
laulen, it. (b.) = doorloo'pen; -bla'deren.
buntle'ben (burct'leben), fdp.. ( b .) = doorle'ven, beleven. burdfleiten, fdyw. (1).) = leiden
door. buntleetten, id)u).
= (iets) door'leeren, van begin tot eind leeren. buntlefelt,
ft. (1.) = (geheel) doorlezen. burMleuMten,
fcbtp . (1.) = (er) door schijnen; (fig.) door'schemeren; (einem) door iets heen lichten;
= doorlich'ten, met
burMleudrten, fdyw.
licht doordrin'gen. bureirliegen, (1).) =
door-, stukliggen; lid) b. = (zich) doorliggen.
burMlo'Men, id)w. (I).) = knippen (spoorwegkaartjes), perforeeren, ponsen. ZurMIO'Mer,
—5, — = pons. burMIO'Mern, idm. (b.) =
een gat (gaten) maken in, doorboren, perforeeren ; bie 43erfaffung b. 't met de grondwet
niet zoo nauw nemen; buntIO'doet = met
een gat, met gaten, vol gaten, geperforeerd.
burchlo'bern, iMw. (l.) = doorvlam'men,
-von'ken. burMliirten, Rim). (1).) = luchten,
ventileeren. 2untliirter, —s, — = ventilator. burMliigen filly, ft. (b.) = zich er door
liegen. burMlunt'On, id)w. (1).) : bie i.liad)t b. —
den heelen nacht door boemelen, sjouwen.
(1).) = doormaken, afbunt'uttuteu,
loopen (alle klassen e. d.); door-, meemaken,
u. it. (I).) —
ondervinden. burM'InaOlen,
door den molen laten gaan, maken.
ntavfM, m. = doormarsch. burMintarlMieren,
id)w. (i.) = doormarcheeren, -trekken. bunt=
nten'een, zie burdmi'id)en. burMlneffen,
ft. OM = geheel meten; burMnterlen, (b.) =
(stappend) door'trekken. ZarMlneffer, m. =
middellijn. burdrInitMen, id)w. (1).) (er
door (heen) mengen; doorschudden; bunts
ntl'Aen, id)w. (1).) = door elkaar-, dooreenmengen, vermengen. unr. (1).) =
er door moeten. burMlnuttern u. 'burtttnu'o
item, idpm. (I).) = stuk voor stuk, grondig
onderzoeken, nagaan, vgl. burd)gemurtert.
burMnaMlen, fdyw. (b.) [overnachten].
burMItagen, icbu). (b.) = doorknagen. bureir.
nritien, id)w. (b.) = doornaaien, stikken;
rid) bie Winger b. = zijn vingers stuk naaien;
burMnit"hen, (b.) = doornaai'en; (fig.) doorspekken ; afwisselen. bunt inair = doornat.
burMnallen, (1).) = doornat maken;
burMnate = door'nat. burdrnetynen, R. (b.) —
behandelen, uitleggen; onderzoeken, nazien;
onderhanden nemen, de les lezen. burMneraen,
zie
= grondig onderzoeken;
burMav'tern, id)u).
met mijngangen doorsnijden.
ZurM'Oati, m. = pas, doorgang, engte. burl)'.
ballievett, (1.) = (er) door gaan, passeeren.
burMliattMen, ftw. (i.) = (er) doorheen
plassen. burMlutufen, id)w. (1).) = doortee. kenen, ('t teekening) -trekken, -drukken.
burM'peitiMen, (1).) = (met de zweep)
afranselen; vluchtig doorl6Open; -ra'zen;
er door jagen. burdrOteilen, R. (t) .) = van
begin tot eind fluiten, affluiten.
Otlfigen,fMw. (b.) = degelijk beploegen; door'-,
stukploegen; buettlqIii'gen, (b.) = doorploe'gen. burM'pilgern, fMtx)
d)w. (b.) = (ergens)
doorreizen, doortrekken. burMiladen, ..01agen
Tick id)u). = met moeite zich er door slaan,
(er) door komen. burM'Oluntplen, fdya). (i.) =
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(im examen) zakken, druipen, stralen. burM'm
Oallen, id)ro. (b.) = er door brassen, er door
lappen; burftrallen, idm. (b.) = (9/ticbte)
door'brassen. bunt'preffen, icbu). (b.) = (er)
door drukken, persen. bartfrooben, ivrebieren,
',Oaten, id)ro. (I).) = een voor een, geheel
en al probeeren, onderzoeken. bardrOfigeln,
febtl) . (I).) = afranselen. burMlntrieln, zie
=plumpien.
bunt/Quetteu, it. (i.) = (er) door dringen; (er)
door sijpelen; buntauerlen, (b.) doordrin'gen, -stroo'men. burMatte'ven,id)w. (b.) =
dwars, in alle richtingen doortrekken; ook =
burcbiirtern.
burMvalen, icbw. (b.) = doorra'zen. bunt'.
rauMent, (I).) goed rooken; burdjs
rateMern = met rook doortrekken, doorrooken.
burM'raffeln, (1).) = doorratelen; (ook) =
.piumpien. burM'rettnett, fMtp . (b.) = (van
begin tot eind) (be)rekenen, narekenen. burM's
rennet*, id)w . (b.) = door'regenen; buvM.
reg'nen, (I.) = doorre'genen. burM'reiben,
icfm. (b.) = (er) door heen, stuk wrijven;
door de zeef drukken. burdrreiMen, idgo. (1).) =
doorheen reiken. Zurcirreife, m. = doorreis.
burdfreifen, id)u). (i.) = reizen door, doorreizen ; burMreilen, icbw. (1).) doorrei'zen.
burM'reiten, (I) .) = door-, stukscheuren;
b., (f.) = scheuren; jiM b. = zich (er) door
werken, (er) uit redden. burcireettett, R. (b.)
door-, openrijden; rijdende doorbrengen;
(i.) = doorrijden; rijdende doortrekken; bunt.'
rei'ten, ft. (b.) = rijdende in alle richtingen
doortrekken. burM'rennen, unr. (i.) = door'rennen, (er) doorrennen; bunteettltat, (1.) =
dorren'nen; -ste'ken. burWriefeln,
(i.) =
(er) doorkabbelen, ruizelen, druppelen; burM.
icbtt). (b.) doorkab'belen; es butt=
riefelt mid) fait = er gaat mij een koude
filling door de leden. burWringen, U. bard).
ritegen, zie burcbf ämpf en; fict) burdyr. =
(ook) door'dringen; behalen. ZarM'ritt, m. —
dorrit, -tocht. burM'vollen, rdm. (b.) = geheel
mangelen; b., (i.) = rollen door. bureffrotten,
(i.) = doorroesten. burM'raften, fdp. (f).)
door en door roosteren. bunt'rubeen, fcbm.
(i.) = roeiend doorkomen. burWrillyren, fcbtv.
(1).) = doorroeren. boMtriitteln; fdp. =
flink schudden, doorschudden ; door elkaar
schudden, schokken.
burM0 = burdj bee.
burMlaien, Rim. (b.) = doorzaai'en.
= d66rzagen. burMlarien,
lagen, id)w.
unr. (b.) = dOOrzouten, met zout doortrek'ken.
burMiatt iern, = met een zuur
doortrek'ken, zuren; goed van gist voorzien.
burdylaufen, id)u). (f.) = (er) doorstuiven,
jagen. burMfaulen, (Id.) = doorja'gen, -ra'zen.
burM1Maben, RIAD. (I).) = doorschaven,
-schrammen. burdrIMaffen, id)u). (b.) = doorbezorgen, door (iets heen) brengen.
1 . (1) .) = door (iets heen) (weer)klinken, schallen; buntletalleu, id)n). (1).) =
doorschal'len, -klin'ken, doen weerklinken.
buvM1Mau'bern, .fMatt'ern, (1).) =
doortril'len, -hui'veren; es burcbitbauert mid) =
er gaat een huivering door mijn leden. burdys
icbro. (1).) = (er) door kijken, to zien
zijn; burMIMau'en, (1).) = doorzien',
vatten, begrijpen. buvdriMeinen, it. (b.) =
(er) door (heen)schijnen; burMIMei'nen =
=
doorschij/nen. butM1Meuern,
=
dbör-, stukschuren. barMIMieten, R.
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(er) door (heen) schieten; b., (i.) = doorheen
schieten, vliegen; butc§141eIett, ft. (b ) =
doorschie'ten ; -klie'ven ; interlinieer en ; wij d
drukken. burdActiffen, id)w. (1.) = door'varen;
burr§lt§iffen, fcbw. (b.) = bevaren (in alle
richtingen). burWit§immertt, icbw. (1.) —
(er) doorschemeren, door'schijnen, -schitteren;
bunMitn'mern = doorschij'nen. burity.
ft§ittben fief), rt. (b.) = zich met veel moeite
er door slaan.
burt§$§1afen, ft. (b.) = d6Orslapen (bie game
Jiacbt). ZureOltbiag, m. = '(t) doorslaan,
't openen, opening, doorgebroken gat; doorslag:
drevel; vergiet(test); (ook) = Zurdylt§Ing.
etf en, f. = doorslag, kort snijmes. burt§li§tn.
gen, ft. (I.) = doorslaan; (eine 913anb) doorbreken; doorslaan (nl. door de vergiettest,
door de zed); (einen) afranselen; (non Zinte,
Regen) doorsi., -thingen; (non 43apter) vloeien;
(non %ratteien u. 'd.) werken; bas fcblägt bet
U)m nid)t burd) = dat werkt bij hem niet,
heeft op hem geen vat; lit§ b. = zich er door(heen) slaan (ook fig.); er icblagt ficb nur
fiimmerild) burd) = hij heeft een kommerlijk
bestaan, verdient nauwelijks zijn brood. burtis
ft§tagettb flink, noemenswaard, effektief;
(ook) purgeerend. burdrIt§tagig werben =
(mijnw.) in een anderen gang uitkomen.
ZurtiricbtagOtut§, f. = filterdoek. burd'.
14itingeltt 110; butt§V§Iiitt igeht, fcbw. (b.) —
(er) door kronkelen, slingeren. buatic§tercten,
ft. (b.) = doorslui'pen; burtirKteidon (i.),
tic§ b. (b.) = (er) door(heen) sluipen. burtt's
it§teifett, it. (b.) = door-, stukslijpen. bunt'.
ft§tepOett, fd)w. (1.) = (er) door(heen) sleepen.
burt§ift§teulett, fcbro. (b.) = schutten. burc§'s
ft§littgen, ft. (t.) (einen laben) (er) door
halen; (i.) en lit§ b. = (er) door slingeren,
kronkelen, -winders; burt§p§titegett (b.) —
dooreensl., -kr.; fit§ b. = ineenkr., -vlechten.
Zurt4'11§tuof, m. = opening, gaatje om door
te sluipen, door te kruipen. burt0'11§1iiRf en,
ft§w. (1.) = (er) door'sluipen, -kruipen, -glippen,
-slippen.
burcb'frnutat4tett, icbw. (b.) smachtend doorbrengen. burobleittettett, fdp. (1.) = door lets
heen proeven, smaken; ook = .1 o ft en. burt§'.
TeOuteliett, ft. u. fdp. (b.) = (door)smelten.
burc§lt§tmtggeln, fcbw. (b.) = (er) door smokkelen.
burt§lt§tteibett, ft. (b.) = door'snijden; buet§.
ft§ttei'beu, ft. (b.) doorsnirden ; -stroo'men;
(bie 2uft, bie Wean) doorklie'ven; (bas ber3)
doordringen, snijden door; lit§ b. = elkander
(door)snij'den, doorkruisen. buet§ittoteiett, fcbw.
(1).) = (ergens) doorsneeuwen. Zurtirldotitt,
m. = (door)snede, profiel; gemiddelde; uitsteekmachine ; im Z. = in doorsnede, gemiddeld,
door elkander. burtV1t§ttittlit§ = gemiddeld,
door elkander, in doorsnede. Zurt§'101titt4.
tIttlit§t, w. = profiel. 2urt§lt§ttittObetrag,
gemiddeld bedrag. ZuvdrittotittOerttte,
tv. = middelmatige oogst, gemiddelde oogst.
Zuvt§le§ttittberteng, m. gemiddelde opbrengst. 2urt§'1c§ttittifiiit§e, m. = snijvlak,
doorsnede. ZuvdrItintittOteiftung, w. = gemiddelde prestatie.
w. =
snijlijn; diametrale lijn. ZurcOlt§nittbuteult§,
m.
alledaagsch, gewoon mensch. Zuvcb's
gemiddeld peil. Zurtty.
Ittnittdnibettu, I.
fdpitabreid, m. = gemiddelde prijs. Zurcb's
snijpunt. ZurrOlt§ttittd.
ItintittOuntt, m.
rid, m. = profiel.
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Zurt§'ItiptittOluuttne, w.; itctut, w.; 'Wert,
m.; .301, w. = gemiddelde som; g. tarra;
g. waarde; g. getal.
burcigcbttiiffeitt, id)tn. (b.) doorsnuffelen.
burc§'it§va0ett fief), fd)tv. (b.) = met veel moeite
er komen. Zurc§11t§reibebut§, 1. = doorschrijfboek. burtb ildgeiben, ft. (b.) = doorschrijven (met kalkeerpapier bijv.). burd'.
fOreiten, ft. (f.) = stappen door; bunts
ittreilett, ft. (b.) = (statig, afgemeten) stappen
door, doorschrij'den. ZurtIrlt§u11, m. = inslag
(in het weefsel); interlinie (tusschen twee gedrukte
regels). bure§ift§iitteitt, fcbw. (b.) = doorschudden, door elkaar schudden. bunt'.
fc§iitten, fcbw. (b.)
doorgieten. burt§ft§iit'i
tern, fcbw. (b.) = doorschok'ken.
burc§1c§totieutett, fcbw. (b.) = doorzwieren.
bureOlt§Weilett, fcbw. (1.) = doorzwer'ven,
rondzwerven door. buet§ift§Wittottett, ft. (1.) —
(er) door zwemmen; burc§4§Witteuten, ft. (b.) =
doorzwem'men. burifyit§Wittbein id)w.
(b.) = van zwendelarij leven; zich er door
zwendelen. burt§'It4Wilott, fdjw. (b.) = doorzweten; burcbgeld)witt rein
geheel bezweet
zijn.
bunrlegeltt, fdp. (1.) = (er) door zeilen;
burtblegeitt, fcbw. (b.) = doorzei'len, bevaren;
doorklie'ven. burtble§ett, ft. (b.) = (burd etw.)
doorheenzien; (etw.) doorzien, nagaan, nazien,
kennis nemen van, onderzoeken; soms =
inzien. burt§leibett, fcbw. (b.) = doorzijgen,
filtreeren. burdrie§en, 1d)w. (b.) doorzetten, -drijven, ('t) gedaan krijgen; er vet.
ftebt es lit§ burdmufeten = hij weet 't gedaan te
krijgen, zijn wil door te drijven; (etnen Slattt
bibaten, eitt 6003) er door halen (krijgen);
burd) eitten WIttf3 b. = door een rivier zwemmen, waders; burc4ferien, icbtn. (b.) = vermengen, doormen'gen. burtblett't§ett, fcbai.
aansteken, verpesten.
(f).)
ZuroVitc§t, ro. —, —en = doorldjk, opening;
kennisneming, inzage, onderzoek. burd'.
fit§tig = doorzichtig, duidelijk, opengewerkt.
Zurtfylic§tigteit, w. — = doorzichtigheid;
duidelijkheid. burtfriiitertt, fdm. (i.) = doorzijpelen, -druipen; burt§liclent, (b.) = doortrek'ken. buvOiebett, fdp. (b.) = (door)zeven, ziften. burt§littgett, ft. (b.) = (een lied,
een tijd) doorzingen. burtb'filien, it. (b.) =
door-, stukzitten.
bttrOoliett, unr. (b.) = er door moeten.
burt§104'§en, id)w. (b.) = doorspieden, beloeren. buectripaitett, icbw. u. it. (t.) = doorsplijten, klooven. burt§lbieten, fdp. (b.) =
(een stuk, een tijd) doorspelen. burt§10ielen =
spelen door. burc§lbietiett, fcbw. (b.) = doorspietsen, -steken. burtVitnerbett, ft. (ti.) =
grondig bespreken; telefoneeren; burtigtive'.
tbett = uiteenzetten. burt§lbeettgett, fd)w.
(f.) = (er) door rennen; (b.) (er) door boren.
burdifpretegen = doorren'nen. burOlorittgett,
ft. (f.) = (er) door springen; stuk springen,
barsten. burcbitautplen, (1).) stuk-'
stampen; trappelend doortrekken; burt§'.
ftautOfett 114 id)w. (b.) = door'dringen.
burdritaubett, fcbw. (b.) = doorstuiven. burtir•
ititubett, fdp). (b.) = (een teekening) doorprikken, -drukken; buet§ittiu'bett = door-,
bestuiven, doordrin'gen. buecWrtiittpett, fd)tn.
(b.) = (flink) geeselen. burtfritetiott, rt. (b.) =
(er) door(heen) steken, -prikken; bureOftei.
don, rt. (b.) = doorste'ken. Zurtbitettgrei',
W. —, —en doorgestoken kaart, afgesproken
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werk, knoeierij, intrige. burcirfterten, fcbtv.
(t) .) = (er) door steken. Zuribitettereii, zie
Zurcbited)erei. burciriteblen ficb, 11. (b.) =
er doorsluipen. burWiteigen, g. (i.) = doorklimmen (door een venter bijv.). Zurcblticb,
m. = ('t) doorsteken, door'graving; opening,
gat. burWitiden, fd)tv. (b.) = geheel borduren.
burtbitO'ben, •fte'rbern, sitb iren, fcbw. (b.) =
doorsnuf'felen, -zoe'ken. burcWitoten, it. (b.) =
(er) door(heen) stooten, duwen; door'stooten,
-steken; biljardeeren; (zm.) aan den grond
loopen; burcbito'flen, ft. (b.) = doorste'ken.
buribitrabiten, fdpv. (b.) = doorstralen,
doorlich'ten. butdritreitbett, ft. (b.) = doorhalen, -strijken, -strepen; b., (i.) = (er) door
strijken (van den wind bijv.); burtbitrel'fben,
it. (b.) = uit-, doorstrepen; doortrek'ken,
-zwer'ven. buribitreilett, fcbw. (b.) = doorzwer'ven, -trek'ken. Zurrb'ftritb, m. = ('t)
doortrekken (van vogels); doorhaling. burtb'.
itriegeln, fd)w. (l.) = ter dege roskammen
(ook fig.). burrbltrOnten, (f.) = (er) door
stroomen; burcbitriYmen, fcbw. (b.) = doorstroo'men. burciritubieren, fcbw. (ti.) = goed,
geheel bestudeeren, doorstudeeren (ook een tijd).
bureVitiirinett, fcbw. (f.) = (er) door stormen;
(b.) door'stormen; burtbittienten = doorstor'men.
burcblulben, fcbw. (1.) = doorzoe'ken, huiszoeking doen.
barcblamen, fcbw. (b.) = door-, stukdansen;
(een dans) geheel dansen; buntialeielt (b.) =
doordansen. burtbto'bett, fcbw. (b.) = doorra'zen (pleats en tijd). burtblattett, fd)tv. (1.) =
door'klinken; burdjtWnen, (b.) = doorklin'ken.
burcb itraben, fd)w. (1.) = (er) door draven.
burtbtrtin'ten, fcbw. (l.) = drenken, doortrek'ken. burcbtrau'utett,fcbro. (b.) droomend
doorbrengen, verdroomen. burtblveiben, ft.
(b.) = (er) door drijven, jagen; (iets) doordrijven. burtblreten, it. (b.) = door-, stuktreden, -trappen; goed kneden (met den voet).
burrirtritbtern, fcbto. (b.) = trechteren.
Zurcblrieb, m. weg om 't vee door te
drijven; ('t) recht daartoe. bitubtrie'ben =
sluw, geslepen, doortrapt. Zurcbtrie'benbeit,
w. — = sluwheid, geslepenheid. bureir=
triefett, str4feltt, .troOfett, fcbw. (i.) =
doordruppelen, -lekken. Zurtfrtrift, w. =
Zurcbtrieb.
burtblibett, fdpv (ti.) = (een stuk) doorstudeeren.
burrb'berfurben, fcbto. (b.) = .probieren.
burt§Wa'cion, fcbw. (b.) = (door)wa'ken. bartfr•
Watbfen, ft. (i.) = door (iets) heen groeien;
burcbtuatirfen, 91bi. = doorgroeid; (vleesch)
doorregen (met vet). burcblvaften
fcbw.
= zich (er) door wagen.
Waite**, fd)w. (b.) = door en door walken,
vollen; afranselen. burtbtvallen, fd)w. (b.) =
(als pelgrim) reizen, trekken door. bunt'.
Watttfen, fdp. (f).) = afranselen. buut'.
***Babas**, fcbw. (f.) = doortrekken; butrb.
Wan'bern, fcbw. (b.) = te voet doorrei'zen,
-trek'ken. burcfrWarnten, burcbtviienten, fd)tv.
(b.) = door en door verwarmen. bittcblvafcbett,
ft. (b.) = door-, stukwasschen; stuk voor
stuk wasschen; doorwasschen. burc§Wiirlev**,
fcbto. (b.) = doorwa'teren; verwateren. burc§'•
Waten, (i.) = (er) door waden; burtb=
tvalen, fdp. (b.) = doorwa'den. burc§We'ben,
ft. (b.) = doorwe'ven.
I. Zurcb'weg (met e), m. = doorgang. II. burcb.
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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Wee', burtlytveg (met 6) = geregeld, door de
bank, zonder uitzondering.
burtblvebett, icbw. (b.) (er) door waaien;
burtbWe'bett, fcbto. (b.) = doorwaai'en. bard'.
Witten, fcbw. (i.) = doorweeken (intr.);
burtbWertben, fd)tv. (b.) = doorwee'ken (tr.).
bardriverfett, it. (b.) = (er) door (heen)
werpen; zeven. burttWertert = gehard tegen
weer en wind. burtirtveign, fcbtv. (b.) = door-,
stukslijpen, -wetten. burcblvicblen, (1).) =
afranselen, smeren. buriblvinben, ft. (1.) =
door'wringen; filly b. = zich er door werken,
dringen; zich er uit redden; burcblvin'ben, ft.
= doorvlech'ten. burcbtvin'tern, fcbw.
(b.) = overwinteren, door den winter heen
brengen. burdrWirten, fcbw. = (er) door
werken; burtbritieten = doorwerken, -weven;
-kne'den. burcirtvifcben, fcbw. (b.) = uitwisschen, -vegen; b. u. burtblvitftben, (1.) =
ontsnappen; er door slippers. burcblvollen,
unr. (b.) = er door willen. buubtotairtei =
diep, krachtig doordrongen. burtbtviiblen,
fcbw. (b.) = doorwoe'len; -snuffelen; -graven;
Don StugeIn burcbroftbIt = doorboord; fhb
burcirwiiblett, Rim (b.) (er) door (heen) woelen.
Zurtt'wurf, M. (staande) zeef. bureinviir'ien,
fd)w. (b.) = kruiden; met geuren doortrekken,
welriekend makers, doorgeuren.
burtb'itibten, fcbw. (b.) = natellen. burtbie'rben,
burtb'mbett, fcbw. (b.) = drinkend doorbrengen. burcW5eitbiten, fcbw. (ti.) (een
teekening) door-, overtrekken, kalkeeren
Murcb4iebbtittbcben, 1. = bandje (door een
zoom e. d.). burtb'gieben, rt. (1.) = (er) door
trekken, (er) door halen; [(iem.) over de tong
laten gaan]; (een dwarsbalk) leggen; b., (i.) =
(ergens) doortrekken, -reizen; burttiieben,
(b.) = doortrek'ken, -snijden; -rei'zen. bunt.
iittern, fcbw. (b.) = doortril'len. Zurdriott,
m. = doorvoerbelasting. burtbitte'ren, fcbw.
(l.) = doorschie'ten (van den bliksem bijv.);
doorschok'ken, doortril'len; ber Mebartfe
burdmucfte ibrt = schoot bliksemsnel door zijn
brein; es burdmuctte ibn = er ging een schok
door zijn leden. Zurtb'bug, m. = doortocht,
('t) doortrekken. burciratutingen, fcbtv. (b.) —
(er) door (heen) drukken, persen.
bilefen, unr. (id) barf, bu barfft, er barf, wir
bilrfen; burfte; geburft) (b.) = mogen verlof,
recht tot iets hebben; [noodig hebben; durven] ;
er tat es nid)t tun b. = hij heeft 't niet mogen
doen; burfte id) Ste bitten? = zou ik U mogen
verzoeken ? bas burfte woljl faIld) fein = dat
kon (zal) wel verkeerd zijn; Cie b. nid)t
gIauben moet niet gelooven; Ste b. auf
mid) redmen = U kunt op mij rekenen ;
Cie b. nur befebIen = U hebt maar te bevelen;
vgl. bitten.
biivrtig = [arm, nooddruftig]; armoedig, behoeftig, schamel, schraal, karig; gebrekkig,
onvoldoende, armzalig. Ziirrtiefeit, w. — =
armoede; behoeftigheid enz., vgl. bilrftig.
burr = dor, droog, verdord; (uit)gedroogd
(ook fig.), schraal, mager, houterig; einem mit
b .. en aBorten fagen, ba13.. = iem. onomwonden zeggen, dat...
Ibur'ra, tv. = durra, negerkoren.
biirv'beinig = dunbeenig, met magere, schriele
beenen. Ziir're, w. — = dorheid, droogte;
schraalheid, magerheid, dunheid. Ziirentift,
= gedroogde vruchten.
Zia% m. —5 = dorst (ook fig.), begeerte, zucht
(nad): naar). burlten, bfieften, 1d)w. (1.)
11
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dorsten, dorst hebben; mid) biirftet, es biirftet
mid)=ik heb dorst; mid) biirftet nad)= ik dorst
naar. bny'itig = dorstig; begeerig, smachtend;
b..er $ruber = drinker, nathals; er bat eine
b..e Leber = een droge lever. butit'thic4enb,
gitillenb = dorststillend.
buO, bule = zachtjes, stil, bedeesd; triest.
ZuWbab, r., Zult4e, w. —, —n = douche,
sproei-, stortbad. bultben, 1d)tu. (1.) = een
douche nemen, geven.
bale, zie bus.
Ziile, w. —, —n = pijpopening (van een blaaswerk).
I. Zu'iet, tv. —, —n = wijfje (van kleine vogels);
oorveeg. II. Zulel, m. —5 = duizeligheid,
droomerij, dommel; bof, zwijn(„geluk"); suffer;
im Z. = in de soes, gedachteloos; Z. Oben =
boffen, zwijnen.
Zufelei', w. —, —en = dommeligheid; gedachteloosheid. Zu'f(e)fer, In. —s, —, Zu's
felbano = droomer, suffer, slaapmuts. buletig
= soezig, dommelig, suf. buleln, Rim. (b.) —
duizelig zijn, dommelen, soezen. Zulettier,
1. = suffer, slaapmuts. built; = slaperig, suf.
Wig = biefig.
Zuffet (nrbb.) — Zufel en ZureItier.
Ziirfelberf, 1. = Dusseldorp.
[biirfeln, fdpm. (b.) = fluisteren].
[Zuft, m. —es = ('t) stof]. Writer = donker,
duister, somber, triest; akelig. Millterbeit,
=kit, It% — = duisterheid, somberheid. bit'.
item, fd)w. (b.) =duister worden; verduisteren.
[2filtenti&, w. —, ---fe = duisternis].
Zale, zie Lute.

eberbarb.

Zurte, w. —, --n = tiet.
Zurget, m. —5, — = zoethouder.
Zutgenb, i. —5, —e = dozijn; felts Z. baron
gel)en 3talf auf ein Z. = daarvan gaan er 12
in een d. Zufgenbargt, m.=knoeier. bufgenbs
mat'= dikwijls, herhaaldelijk. Zufgenbutenick
m.=heel gewoon, alledaagsch mensch. Zuts
3enbprei6, m. = gemiddelde prijs. burgenbs
Weife = bij dozijnen, bij 't dozijn.
Zug'bruber, m. = intiem vriend (eig. diets men
met „jij" aanspreekt). bu'gen, fdpv. (b.) = met
„jij" en „jou" aanspreken. Zu3luf3: auf bem
Z. fteben = heel familiaar zijn, met „jij" en
„jou" aanspreken. Zug'ittioefter, w. = intieme
vriendin.
D.'stagen, m. = D-rijtuig.
Ztutti'bet, m. —5, —, zie Zw elf.
btuav4 = (schp.) dwars.
btuar611fcbiti6; 'ilea = dwarsIlscheeps; -zees.
2tveil, m. —5, —e = (schp.) dwell, zwabber.
btoeilen, 1d)w. (b.) = dweilen, zwabberen.
2fin, 1. —s, — = Dyn (krachte,enheid). 2nna'•
ntif, w. — = dynamika (leer van de krachten).
bOnalnifib = dynamisch. ZUnamit',1.—(e)s =
dynamiet. ZUnamonteler, m. u. 1. —s, — —
dynamometer, krachtmeter.
Znnaft, m. —en, —en = dynast, klein vorst.
ZUnaltie', ua. —, —n = dynastie. btina'ftif4 =
dynastisch.
Mtrne, w. —, —n, zie Zpn.
ZnOentevie', w. — = dysenterie, buikloop.
23)44)epfle', to. — = dyspepsie, maagzwakte.
dz = Zoppei5entnet. b3.: ber3eit.
D.8ug, m. = D-trein.

e.
e, 1. = E.; (muz.) E, mi; Eolur = E-majeur;
E.9:Roll = E-mineur ; e., ew. (euer) Ex3ellen3 =

Uwe Excellentie.
Cut be Sologne, w. u. 1. — = eau de
Cologne.
abb'anter, m. = ebanker. abbe, w. —, —It =
eb(be) ; (. unb glut = eb en vloed; es ift e.
in meiner Q3i3rie = mijn beurs is plat. eb'ben,
Rim. (1).) = ebben. Ob'beitrous, tn. = ebstroom, Ob'betor, 1. = ebdeur (v. zeesluis).
ebb. = ebenba: aldaar.
e'ben = effen, glad, vlak, plat; eenvoudig,
braaf ; joist, net, precies; nauwelijks; (zoo) net;
zooeven: nu eenmaal, nu juist; wit wobtten
3u e..er erbe = beneden, gelijkvloers; e.. en
Wuhes = gelijkgronds, zonder naar beneden
of naar boven to gaan; (has ift es) e.-----dat (is 't
('m)) juist; barauf war es e. abgefeben = dat
bedoelde ik net, dat was juist de bedoeling;
e. erft = zoo pas; an e. hem Zage = juist op
denzelfden dag; nicbt e. 1d)Ott = nu juist niet
mooi; es ift e. nicbt anbers = 't is nu eenmaal
niet anders.
e'benbaum, m. = ebbenboom.
Iit'benbilb, 1. = (even)beeld; er ift bas e.
rehtes IBaters = precies zijn vader. elenbiirtig
= evenboortig, van gelijke geboorte of afkomst,
gelijkwaardig; einem e. rein (fig.) = iems.
gelijke zijn, de vergelijking met iem. kunnen

doorstaan. O'benbartinfeit, tD. — = gelijkheld (in geboorte, stand enz.), gelijkwaardigheid.
e'benba' — (al)daar, terzelfder plaatse. e'ben•
NOW = van daar, van die plaats. e'ben.
babin' = (juist) daarheen. e'benbatelbrt' —
terzelfder plaatse. e'benbee, e'benbev. (bie..,
ba4)fel'be = (juist) de-, 'tzelfde. e'benbebt)alb'
= juist daarom.
t'bene, tv. —, —n = vlakte; fcblefe e. =
hellend vlak. e'b(e)nen, 1d)tv. (b.) = effenen,
nivelleeren, glad maken, banen. e'benerbig =
gelijkvloers(ch). e'benfall# = eveneens. -zoo,
insgelijks. O'benOeit, w. —, —en = effenheid,
gelijkheid.
O'bentioli, 1. = ebbenhout. ebenift', m. —en,
—en = kunstschrijnwerker.
O'benntail, 1. = even-, gelijkmatigheid, evenredigheid, symmetrie. e'bentnafgig = even-,
gelijkmatig, evenredig. e'benfo = even,
(even)zoo. e'bentogut = even goed. e'bens
foblig = horizontaal. e'benfoldr = juist zoo,
juist zulk, dito.
e'benfolIoft; sfely'; .biel'; stue'nig; .1volit' =
evenildikwijls; -zeer; -veel; -weinig; -goed.
e'b(e)ttung, w.—,—ett=effening, gelijkmaking.
eller, m. —5, — = ever, beer (varken), wild
zwijn; er fcbdumt wit ein E. = hij schuimbekt
van woede. e'bereiste, w. = lijsterbes(boom).
. O'bevbarb, m. = Ever(h)ard, Evert. e'berg
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nude, w. = citroenkruid. O'berVours,
driedistel.
zie ebenen.
Obonit, 1. -(e)s = eboniet.
Obrirer, zie bebrder.
Ebro.
e'bro, m.
*meta', 1. -5, -5 = ecartd.
ee'ce.eo'uto, m. -s, -s = ecce-homo (Christusbeeld met doornekroon).
(b.) = echaufeffiauffie'ren (spr.: esjo..),
feeren, verhitten.
-n, -11 = echinoderm,
geOinobeetne,
stekelhuidige.
C'Oo, 1. -5, -5 = echo. e'Ouen, 143). (1.) echoen.
hagedis.
(MYR, tv.
ecftt = echt, waar, zuiver, onvervalscht. &W*
Ijeit, w. - = echtheid, enz., vgl. ed)t.
[eittio# = burgerlijk dood, vogelvrij].
ad, I. -(e)s -e, zie Ede.
ad'Ilbalfen, m. ; .battb, 1.; Pbrett, 1. = hoekllbalk; -beslag; -plank.
Oiflten, 1. -a, - = hoekje. eete, w. -n =
hoek, uit'stekende punt of kant; an, non alien
e..tt unb ettbett = aan, van alle kanten,
overal; eitten um bie C. bringers = iem. naar de
andere wereld helpen; nebmts nicbt um bie e. neem 't niet verkeerd op; er ift um bie E. hij
is 't hoekje om; es gel)t bunt fiber Ed = 't
gaat er dol toe; vgl. bieg en, trauen. *elm.
baliekluiver.
frefor, m. -s,
= eikel, aker; peuter, kleintje;
eeter, ro.
(in 't spel) klaveren.
ed'Ilfettiter, 1.; s tsub, 1. u. = hoeklIvenster;
-huis e. d.
ec'fig = hoekig, onbehouwen, ruw; (gwst.) buiten
zich zelf.
ad'Illaben, m.; .100, 1.; *flute, to. -hoekli- winkel; -zak (biljart); -zuil (kantige
zuil).
m. = hoeksteen; schutsteen; (in 't
hoektand.
spel) ruiten. Od'aaint,
Ed, = editi o. : editie, uitgave.
-, -5 = Edda (Skandinavische
b'ba,
Mythenverzameling).
e'bel = edel, nobel, kostbaar. O'belblut, 1.
vooradellijk bloed, adel. O'bethiirger, m.
naam burger, patrieMr. e'beibiirtig = van
adellijke geboorte. eibelbaute,
= adellijke
dame. O'bele-r3, 1.
rijk, edel erts. O'betfalfe,
m. = edelvalk. O'belfrau, = edelvrouw,
adellijke dame. e'belfriiuteitt, I. = freule,
jonkvrouw. e'belgeboren = adellijk. e'beige.
linut = edelgezind, -denkend. e'belgettein,
1. = edelgesteente. e'bel4ev3ig = edelaardig,
= edelhert. Wbelbot,
-moedig. e'betbitirb,
m. = adellijk kasteel, a. landgoed; zie ook
eb
1. = fijn hout.
m. -s, -e = edeling, ridder. O'bettuabe,
m. = edelknaap, page; (jag.) gaffelhert.
m. = page. e'bettoratte, ty . =
bloedkoraal. e'betutanti (.ieute), m. = edelman.
e'belutiimtiftt = adellijk, edel, ridderlijk.
e'bettnarbee, tn. = edelmarter. e'beitttetnif,
1. edel metaal. e'betutut, m. = edelmoedigheid. e'beIntiitin = edelmoedig. O'belPit3, m. entrijs,
eetbare pijpzwam. O'beirei g , 1.
okuleertakje. O'beffitttt, m. = edelaardigheid,
edele inborst. tn. = adellijk goed,
heerlijkheid, vgl. (fib ell) of. e'betrtein, m. edelsteen. O'beliteinfaffer, m. = zetter (van
edelsteenen).
m., .10neiber,
O'belfteinlIgetufe0t, 1.;

Inebett.

m. u.
= edelsteenllgewicht (karaat); -handel; -snijder (kloover) e.
e'bettioute, w. = zilverspar, pitch-pine. O'bel*
tat, to. = edele daad. eibetWeit, 1.-u. -es =
edelweisz. O'bettuilb, 1. = edelwild.
t'ben, r. -5 = Eden, paradijs.
(b.) = uitgeven.
ebie'ren,
WNW, 1. -(e)s, -e = edikt, verordening.
abiftallabung, w. openbare dagvaarding.
e'binburg, I. = Edinburg.
Edith.
tv.
Obitiote, w. -, -en = editie, uitgave.
m. -s, ..to'ren = uitgever.
Wier (non Weller 3. 0.)= Ridder (v. W. bijv.).
Ob'utunb, m. = Edmond.
O'buarb, m. = Eduard.
e. e. = luer Ebele, thter(e) ex3ellen3 =
UEd., Uwe Excellentie.
Ofen'bi, m. -5, -s = Effendi, Heer.
Olen, m. (u. 1.), -s = klimop.
Offeff', I.: degelijk, puik; eft& aus bem e.
veriteben = lets op zijn duimpje, in de puntjes
kennen.
Offen', -(e)s, -e = effekt, uitwerking.
OffeEten, q31. = bezittingen, goederen, bagage;
effekten, papieren.
WffertenlIbOrie, D3.; *Oanbet, m.; *bitnblev,
m.; **natter, = effektellbeurs; -handel;
-koopman; -makelaar (makelaar in effekten).
= jacht op effekt. effettib' effett'OalcOerei,
e.. e Virbeit =
effektief, werkelijk ( Vet* 3.
= effektief;
nuttige arbeid.
(dadelijk) leverbaar; alhier; kontant, in specie.
Wffettiti'beitattb, m. effektief, ('t) voorradige,
voorraad; ook = Effeftivitanb. Offertitl'i
gefifiiift, I. = kassa-affaire. ettettin'tratt, tv. (mech.) nuttige kracht. Offeltibltattb, m. effektief (bij 't leger). effettibittivre,
=
effektieve sterkte (van 't leger). Offeftiblvert,
m. reeele waarde. effettuie'ren, ftw. (b.) effektueeren, uitvoeren. effett'nott = effektvol,
met veel uitwerking.
effet' (spr.: eff4), 1. -s = effekt (bij 't biljard).
effloc zie W=2 o d).
COL = eingetragene Genorienicbaft.
cant' = egaal, 'tzelfde, om 't even, gelijk;
(gwst.) voortdurend. egatitie'ren, fd)w. (1).)
egalizeeren, gelijk maken, effenen; vereffenen.
egaliteit, gelijkheid.
egalite, w.
m. -a, - = bloedzuiger.
O'gerliug, m. -s, -e = eetbare paddestoel.
On*, tro. = eg, egge. eg'gen, fdp. (I) .) eggen. tirger, m. -s, - = egger. eg'ge(n).
= egtand.
50n, m., iiinte,
agi'bitta = Egidius, Eloi.
W. O. tit. b. 0. eingetragene 6enolienid)aft
mit befcbriinfter battling: kOoperatieve vereeniging (met bep. verantw.).
agoid'Inu6, m. - = egoisme, zelfzucht. Ogoift',
m. -en, -en = egoist. egoiltittb = egoistisch.
egrenie'ren, id)w. (1).) (ruwe katoen) ontkorrelen, uitpellen, zuiveren.
el) = ah! he!
I. e'be = eer(dat), voor(dat). II. %lie,
-n = huwelijk, echt; e. Sur Unfelt banb,
morganatifte e. = h. met de linkerhand,
morganatisch h.; wilbe c. vrij h.; bie e.
bred)en = echtbreuk plegen; einem hie e.
verrpredrn beloven iem. to huwen; Stittber
eriter, 3uniter e. = uit 't eerste, tweede h.;
auf3er ber E. geboren = buiten h., buiten echt
geboren.
alieljbattb, 1.; sbett, 1. = huwelijksilband; -bed.

ebebrecOett.

164

e'§ebretben, ft. (ti.) (id) bred)e bie Ebe uito.) =
echtbreken, -breuk plegen, overspel drijven.
O'Oebrec4er, m. —s, — = echtbreker. e'4ebre.
(§eviltb = overspelig. e'bebrutO, m. = echtbreuk, overspel. e'Oebttnb, m., .biittbn14,
echtvereeniging, -verbintenis.
el)ebenti = eertijds, voorheen, vroeger.
echte'Oefrau, to., .gatte, m., .gattin,
genoot(e). W'begattuter, m. —s, — = (fd)to3.)
ambtenaar van de zedepolitie. e'Oegeliibbe,
1. = huwelijksbelofte. O'begetna0I, m., see.
ntaigin, -gent, m., .gettoffin, w. = echtgenoot(e). *'begerittt, f. = rechtbank voor
huwelijkszaken. elygelOoni$, m. u. 1. —
echtgenoot(e).
e'Oegertertt = eergisteren.
1.; -gut, = huwelijksjigeluk; -goed.
[rOebalten, M. = rechtsgeldige verhindering
(om voor den rechter to verschijnen)]. elos
tv. = wederhelft, eega, 6100alt, m.
—en, —en = (gwst.) dienstbode; echtgenoot.
6101)err, m. = echtgenoot. e'Oefierrlid) = den
echtgenoot betamend, toekomend, mannelijk.
(t'Oelyittberni6, 1. = beletsel voor een wettig
huwelijksjuk.
huwelijk. O'be)tuf), f.
fontraft, m. = huwelijkskontrakt. O'berretti,
1. = huwelijkslast, -juk; booze vrouw, huiskruis. O'betritOpel, m. = oude suffer (van een
echtgenoot). = (kind) wettig.
O'beleute, q3i. = echtelieden, echtgenooten.
e'belitft = van 't huwelijk, huwelijks.., wettig.
eifolidgn, fd)w. (b.) = huwen, trouwen.
liebfte (ber u. bie) = echtgenoot(e).
ongehuwd. O'betofigfeit, 133. — = ongehuwde
trouwlustig.
staat. e'Oetuftig
eiftentalig=voormalig, vroeger, gewezen, oud-.
e'Oental# = voormaals, eertijds, vroeger.
O'betnamt, m. = echtgenoot, man. e'Oentiinniltf)
zie ebeberrlid).
[eli(e)ttber = el) er (nod) ebb.)].
huwelijksrecht.
eloorbttung, to.
'4014utar, 1.; .#aftett, 131.; apfattb, I.; sOffitftt,
w. = echt-, huwelijksilpaar; -kontrakt (huwelijksche voorwaarden); -panda -plicht.
e'Oer = eerder, vroeger; eer, liever.
alievetbt, = huwelijksrecht.
client = metalen, bronzen, ijzeren; bas e e
2olyttgelet = de ijzeren loonwet; e.. e Stint =
stalen voorhoofd; bas e .. e Oeld)id = 't harde,
't ijzeren (nood)lot.
= huwelijkszaak. e'fteftbiinber,
eibefarbe,
m. = huwelijksschender, echtbreker. trbe.
= echtscheiding. t'Oelc§eibungOs
ft§eibung,
tinge, w. = eisch tot echtscheiding. O'befeOett,
schroom voor, afkeer van 't huwelijk. a*.
ftWiefiung, = ('t) aangaan van een huwelijk.
e'befegett, = huwelijkszegen (inzegening
en kinderen). O'beftattb, m. = huwelijk, geein) Webeltattb =
huwde staat; (ber) e.
trouwen is berouwen.
eifteit: am e.. en = 't eerst, 't vroegst; in de
eerste plaats ; mit e.. en, bes e.. en, e.. ens =
binnenkort, eerlang.
O'bellfteuer, to.; •rtifter, m.; qtreitigleit, to. =
huwelijksligift; -maker; -twist.
O'heteufel, tn. = verstoorder van den huwelijksvrede ; huisduivel(in). 'Ijeberbot, =
trouwverbod. e'Oebertaffen = verlaten (door
den echtgenoot). elyberlabnib, = verloving.
t'fterberntiitttni4, = legaat aan den langstlevende. elyberfOretbett, f. = trouwbelofte.
e'§ebertvag, m. = huwelijkskontrakt, huwelijksche voorwaarden. alietveib, = echtge-
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noote, vrouw. [O'botirter, m. —s, —
Ebefontr af t]. eOlic§ett, zie ebelitben.
OW, zie
Oty'ablc§tteiber, m. = eerroover, lasteraar.
ebr'bar = eerzaam, zedig, fatsoenlijk. WOr'.
barren, to. —
eerzaamheid enz.
begier(be), to. — = eerzucht. eOr'begierig =
eergierig, -zuchtig.
—n = eer; einem bie (t. abltOttei.
ben = iems. eer bekladden, rooven; einem
an bie e. greifen = iems. eer aantasten;
ettv. Sur e. attretbnett, lid) eine e. aus etro.
Ittadott = 't zich tot een eer rekenen; auf
auf meine E., bei meiner e. = op mijn
eer; auf e. balten = .op zijn eer gesteld zijn;
bei e..n bleiben = zijn eer bewaren; einett
bei feiner E. paden, fallen = op iems. eer(gevoel) werken; id) tverbe mir bie E. geben,
untbe bie e. baben = zal de eer hebben; ber
9Babrbeit bie e. geben = de waarheid huldigen;
in e..n batten = in eere houden; in alle
E. .n = in alle eer en deugd; er ift in . .n
grau geworden = met eere grijs geworden;
jems. in (alien) e..n gebenfen = iem. eervol
gedenken; Zbr Wort in e..n = met uw verlof ;
einen Stul3 in E. . n farm niemanb roebren = die
erg denkt, vaart erg in 't hart; bas ntaiOt
Zt)rem Oeltmact e. = doet uw smaak eer;
bie E. eines battles ntattett = de honneurs
waarnemen; er bat mit e..n beftanben = hij
heeft 't er eervol afgebracht; oiler E. . n Wert
eervol, achtenswaardig ;au e..n bes Stbnigs,
bem SIOnig 511 e..n = ter eere van den koning;
bur e. bes tireftors (11); 6u E. .n foramen =
tot eer en aanzien komen; einen toieber au (S..n
bringen
iem. in zijn eer herstellen.
Wren, itto. (b.) = eeren, eerbiedigen,
respekteeren ; vereeren ; vgl. F13 f e nut g.
ab'r(e)u = err: ebrn sans.
Otrrettllat6ept, 1.; .arseptant, m. = akceptatie
ter eere; akceptant t. e.
airrenautt,
= eereambt, -post, -baantje.
eirrenanttabute, tv. = akceptatie ter eere.
eirrenba0n, = weg van eer, eervolle
loopbaan. eb'renbefutb, m. = ceremonidel
bezoek, beleefdheidsvisite. ebirenbett, 1. -bed van eer. Ob'rettbeieigung, tbevugung,
to. = eerbewijs, -betoon, -betuiging. Oirretts
burger, m. = eereburger. aO'renbiirgevbtief,
m. = diploma van eereburgerschap. efrrettb =
vereerend, eervol. eirrettbante, to. = eeredame. Otyrenbegett, m. = eeredegen. *4'rett.
biptont, 1. = eerediploma. Obirettbottor, m. =doctor honoris causa. Ofrrettertiarung, ro. =
eerherstel, amende honorable.
I. etyrenfeft, 1.
eerefeest. II. elYrenfett,
= eerzaam, erentfest.
60'rengefotge, 1. = eerestoet, -gevoig. b'rett.
geOalt, 1. = pensioen. eirrengeleite, 1. -------eerestoet. 00'rengepviinge, f. = groot eerbetoon. Oirrettgerit§t, = mad van eer, eereraad.
01j'rengefttent, = eeregeschenk. dlYren=
grab, m. = eeregraad, honoraire graad.
eervol, achtenswaardig. elyrett•
etyrenhaft
Oftigreit, — achtenswaardigheid,
achtbaarheid. etyrenbatber = eershalve,
honoris causes. Wirvenballe, ro. = eeretempel.
eirrenbanbel, m. = eerezaak. elyrettOof, m. =
eererechtbank, -raad. efrrettlititeriu, to. =
duenna, eerehoedster. eirrentette, tn. eereketen. (tti'venflage, ry. = eisch tot eerherstel.
eirrentleib, 1. = eere-, staatsiekleed. Otyren.
= krenking van (iemands) eer,
triinfung,
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beleediging. etrrettfratt5, m. = bruidskrans;
eerekroon. Oftirettfrettg, 1. = eerekruis. Otrrett.
legion, w. = legioen van eer. eOirentoOtt,
tn. = eereloon, honorarium. eirrettutaKi. =
eeremaaltijd, feestmaal. Oisirettutann, m. =
man van eer, braaf, achtenswaardig man.
etyrenmitglieb, 1. = eerelid. Oirrettutiinge,
w. = eerepenning. etrvennante, m. = eernaam. eO'rettpforte, w. = eerepoort. Wren..
41ali, m. = eereplaats. eb'renpoften, m. —
eereplaats, -(wacht)post. ttYrestbriifibent, m.=
eereprezident. Oirrestbreib, m. = eereprijs (ook
de plant). efrrettprontotiott, w. = promotie tot
doctor honoris causa. Ofrrenbunft, m. = punt
van eer, point d'honneur. Oirrettrat, m. = eerelid van een raad; eereraad. eirrestraub, m. =
eerroof, laster. airrenriiuber, m. = eerroover;
verleider. eft'rettrecV, f. = eerend recht;
wetboek van eer; bilrgerlicbe E.. e = burgerlijke en politieke rechten. eirrentettev, m. =
verdediger. elyrenriffster, m. = rechter in
eerezaken. elyrettriibrig = beleedigend, eerkrenkend. tb'rettlabel, m. = eeresabel.
60'rettlatbe, w. = eerezaak. eirrenfalbe,
w. = eeresalvo, -saluut. eirrenftittle, w. =
eerzuil. eirrengsanber, m. = eerroover, verleider. eo'rettitftilb, m. = eereschild. eirren.
It'Ontud, m. = groot ornaat, plechtgewaad.
eirrenKulb, to. = eereschuld. eirrenichut,
m. = eere-, salutschot. Oirrettfolb, m. —
honorarium. eirrestrtaffel, tv. = eeregraad,
trap van eer. alyrenitelle, w. = eereplaats,
-ambt, plaats van vertrouwen. eirvenftrafe,
w. = straf met verlies van eer. eirrenitufe,
to. = Ekren Ralf el. ab'rentag, m. = eeredag,
groote dag, feestdag ter eere van; E.. e =
(ook) respijtdagen. Oirrentang, m. = eeredans,
eerste dans. elytentbalben, .balber = eershalve. Oft'rentitel, m. = eeretitel. Ob'rentrunt,
m. = eere-, feestdronk, toost. elj'renboll =
eervol. Ob'rettbortnustb, m. = (zooveel als) toeziende voogd. %Wrenn's**, w. = eerewacht.
eft'rentoein, m. = eerewijn. elyrentuert =
(eer)waardig, achtbaar. eb'rentoort, 1. =
eerewoord. eb'rentuartlitb = op eerewoord.
eb'rettialger, m. = betaler ter eere. efrretta
gabluttg, W. = betaling ter eere. Ob'vett.
gekben, f. = eereteeken.
ebeerbietig = eerbiedig. Obeevbietinfeit,
.erbietung, w. — = eerbied, eerbiedigheid.
ebefurt§t, w. = eerbied, hulde. ebefiircbtig =
eerbiedig. eOefurttabolt = (zeer) eerbiedig.
Obegefilbt, 1. = eergevoel; 3artes e. = fijngevoeligheid op 't punt van eer. ebegeig, m. =
eerzucht, -gierigheid. ebegeigig = eergierig.
e0egier, w. = (hevige) eerzucht. ebrigierig =
eerzuchtig. ebelic4 = eerlijk, braaf, oprecht;
eervol, [fatsoenlijk] ; eine e .. e taut = een
goeie vent, goed mensch; er bat fein e.. es
VIttsfommen = hij kan fatsoenlijk bestaan;
eitten wieber e. mad)ert = iemand in zijn eer
herstellen; (ein WO) e. mad)en = wettigen.
ebeliebleit, w. — = eerlijkheid, braafheid;
oprechtheid. tOr'llebe, w. = eerliefde. Or'.
liebenb = eerlijk, eergierig. ebelo4 = eerloos.
ebelollgtelt, to. — = eerloosheid.
atm, zie ebren.
ebr'ssufelig = preutsch, gemaakt eerbaar.
ebrlant = eerzaam, achtbaar. 60-efautfeit,
w. — = eerzaamheid enz. Obeitt4t, to. =
eerzucht. ely'liitblig = eerzuchtig. div'ber.
geen = eervergeten. tbr'bergeffenOcit, w. =
gewetenloosheid, laagheid. elo'berle#enb =
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beleedigend, eerkrenkend. efoluibtig = in
strijd, strijdig met de eer. Obrloitrbett, to. =
Eerwaarde; (En). e. = Uw Eerwaarde. Or'.
Wiivbig = eer(bied)waardig. ebrluiirbigft =
zeer eerwaardig.
I. el! = ei I well ei was! = och kom! II. ti, 1.
—(e)s, —er = ei; t)artes, weicbes et = hard
zacht ei; bas ei will finger fein fats bie benne =
't ei wil wijzer zijn dan de hen; er fiebt aus wie
aus bem el gefcbetlt (gepelit) = ... alsof hij
uit een doosje kwam; ein fatties Ei verbirbt ben
gattaen Orel = een rotte appel in de mantle
maakt al de rest to schande; er gebt wie aid
eiertt = hij loopt als op eieren (zoo voorzichtig);
ungelegte Tier = dingen die nog geen werkelijkheld zijn, hersenschimmen; fit') um ungeiegte
Bier fftmmern = zich zorgen v66r den tijd
maken; fie finb einanber alytlid), gleidrn lid)
wie ein (ii bem anbern = . . . als twee droppels
water; er ill faum aus bem ei gefrodrn = hij is
nog nauwelijks uit den dop.
eVapopel'a: = heiapopeial
ti'be, w —, —n = taxus. ei'beu = van taxus(hout). Wilibenbautn, m. = taxus.
di'biliO, m. —es = heemst; hibiskus.
%icWatttt, 1. = ijkkantoor.
tic§iapfel, m. = galappel, -noot. Oit§lattut,
m. = eik(eboom).
I. ente, w. —, —n = eik(eboom). II. Or*,
w. —, —n = ijk(letter, -maat), ('t) ijken,
(van vaten) ('t) roeien, ('t) peilen.
Wilbel, to. —, —It = eikel; (im Startenipiel)
klaveren. ei'doIfOrtnig = eikelvormig. ONO'.
garter, m. = eikeplantsoen. 011'011310er, m. =
markol, Vlaamsche gaai. arcbeltaffee, tn. =
eikelkoffie. IfiActfa00e, w., -feldj, m. =.
dopje (van den eikel).
eidrelle, w. = ijk-, standaard-el.
ei'sftellefe, w. = eikeloogst. ei'tbeIntatt, w. =
eikelvoeder, -mesting. al'Oelttapftben, f. =
eikeldopje. trelelliOtoein, 1. = met eikels
gemest zwijn.
I. ertben, 2lbj. = eiken, van eikehout. II. eilben,
id)w . (b.) = ijken, (vaten) 'roeien. peilen
VIII. eiAett, f. —5, — = eitje.
artbenblatt, 1. = eikeblad. eiAettbrucb, m. =
eiketakjes. erthettbidlitt, wgeftriibb, 1. =
eikehakhout. eilbenfarbe w. = eikehoutkleur
ertbenboig, 1. = eikehout. erchentrang, m. =
krans van eikebladeren. Ortbentrone, w. =
eikekroon (Zrben ber ( .). Oilbettutoob, 1. ----eikemos. ereoentinbe, w. = eikeschors.
tribetticljtoautut, m. = eikezwam. Witten.
Swab, m. = eikebosch, -woud.
el'cber, m. —s, — = ijker, roeier, peiler, vgl.
eicb en II. eirb'geblibr, w. = ijkloon. tit#'.
geltbtift, 1. = ijking.
Oitb'bortt, ibartuben, .liiiAen, 1., •ralg, w. =
eekhoorntje.
tic4/loral, f. = ijklokaal. 010'utat, I. = ijk-,
standaardmaat. eic§Ineifter, m. = ijker,
ijkmeester. 0-14'pfuttb, 1. = ijk-, standaardpond. Oitfritab, m. = ijk-, meet-, peil-, roeistok, vgl. eicb en II. eisbltricb, m. = ijkstreep.
erctiung, w. —, —en = ijk(letter).
eitbitoalb, zie Eitenwalb.
WiWbtuattg, m. = ijkplicht.
eib, m. —(e)s, —e = eed; E. ablegen, idmOren,
Teirtett = e. afleggen, doen; teiblifter, Raper%
Iid)er e. = persoonlijke eed; einem ben e.
auferlegen, BuRbiebett = iem. den e. opleggen;
einem in e. unb $flicbt nebmen = iem. den e.
van trouw doen afleggen.
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Ol'bant, m. —(e)s, —e = (nicbt umgangs
fprad)licb) schoonzoon.
eib'brecter, m. = eedbreker, meineedige.
Oib'brue#, m. = eedbreuk, meineed. eib's
briittig = meineedig.
—n = hagedis. ei'betOlenartig
OVbec§fe, w.
= hagedisachtig.
= eider(eend).
tv. —,
ftrber, m. —s,
Oi'berbaunen, .bunen, = eiderdons. Oi'.
w.,
eidereend.
Ol'berganO,
bevente, w. =
.bogel, m. = eidergans.
ei'be6ablegung, w. = eedsaflegging.
m. = [eedshelper, mede-eedaflegger];
medeplichtige. Orbaablebnung, w. = eedsweigering. Orbaforinel, = eedsformulier.
Orbedleiftung = .ablegung. OrbeWlittt,
to. = gezworen trouw; bie e. leiften = hou en
trouw zweren. Oi`bebitatt: an e. Derficbent =
plechtig verklaren (in plaats van een eed to doen).
eedsweigering.
ei'be4bertueiR ening, tv.
eib'genot, m. = eedgenoot. Oib'fienolleng
Mak w. = eedgenootschap. =
eedgenootschappelijk, (biz.) Zwitsersch. eib'.
11(4 = onder eede; e. beftiitigen (befriiftigen,
erbarten, beftetrfen), nentebmen = onder eede
bevestigen, hooren.
Oi'botter, 1. = eierdooler.
Oiblebtimr, m. = eed. elb'bergellen, = meineedig.
ei'en, fdp. (b.) = aaien.
Orevalifet, m. eier-, melanzaanappel. OVer.
bec§er, m. eierdopje. Orerbfer, I. = kandeel.
OVerbrot, 1. = eiergebak. OVerbriibe, ID. =
eiersaus. OVerflaben, m. = eierkoek, omelet.
eierhandelaar.
OVerbanbler, m.
m. = eiervla. Orertrebb, m. = wijfjeskreeft.
Oier'fitcften, m. eierpannekoek ; (typ.)
pastel. el'erlegenb = eierleggend. Orerlodj,
1. = nest v. een kip 4Vernii0f0en, I. = eierdopje. OVertManie, w. = eierplant (vgl.
e I). OVerpitaunte, w. = eierpruim.
OVerit§ale, = eierschaal, -dop. OVer.
frOattitt, m. = geklutste eieren. Orerldmee,
m. = schuim van eiwit. el'evitod, m. = eierstok,
ovarium. Orertani, nt. = eierdans. eVer.
tvagenb = eierdragend.
— = Eifel.
ei'tel,
m. —s = (dienst)ijver, vuur, drift;
verontwaardiging, toorn; in e. geraten =
in vuur raken, boos worden. Clever, m. —s,
— = ijveraar. zie eifrig. ei'tern,
idgo. (b.) = (flit u. gegen ob. wiber) ijveren;
(fiber 9iff.) boos, heftig worden. eilerfut§t,
n). = ijverzucht, jaloezie.
w.
= kleingeestige, kinderachtige jaloezie.
= ijverzuchtig, jaloersch (auf
einen).
Oi'fortn, w. = eivorm. eilarntig = eivormig,
ovaal.
ijverig, druk, vurig, driftig; [ijverOrrin
zuchtig].
geel van een ei.
Orgelb, 1.
el'gen = eigen(aardig), bizonder, vreemd,
nauwgezet, precies; e..e .2eute = lijfeigenen;
er befitt nicbts (.. es = niets van zich zelf;
fid) etw. 3u e. mad)en zich iets toeeigenen, zich lets eigen maken; bas tit mein
e. = dat is van mij, mijn eigendom; fein
e.. rtes ref en = zijn meest bizondere, innige
aard; auf (feine) e..e battb (fauft) op zijn
eigen hand; ein e . . er 93/enid) = een eigenaardig mensch; ein e..er Bali = een vreemd,
lastig geval; vgl. 9Intrieb, .5 err, 43 erf on.
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Oligenattlic4t, w. = eigen, persoonlijke meening. Oi'genart, = eigen, bizondere
aard of natuur, eigenaardigheid. ergenartig =
eigenaardig, bizonder. Orgenberi4t, to. =
partikulier bericht, verslag. eiigettbrOtter
(ook: .brObler), m. —s, — = zonderling;
eigengerechtigd, eigengereid mensch. Ol'gen.
bampf, m. = eigen stoom. Ol'genbiintel,
m. = eigendunk, verwaandheid. Oi'nettge.
W144 1. = eigen gewicht. ei'genirtinbig
eigenhandig ; e.. er Orief = eig. schrijven; e.
ilberge'ben = in handen overgeven. Oi'fien.
beint, 1. = eigen tehuis. Oi'genfyit, w. —,
—en = eigenaardigheid, bizonderheid; zonderlingheid. Oi/genfOlfe, w. = eigen hulp; zelfverdediging ; jut e. greifen = tot z. zijn toevlucht
nemen. Oi'genliebe,= eigenliefde. Oligeng
lob, f. = eigen lof ; I. itinft OI'gentabner,
m. —s, — = die voor eigen rekening een mijn
exploiteerde. el'nettuttitttig = eigenmachtig,
eigennaam.
willekeurig. eiigenttaute, m.
ei'gennit#, m. = eigenbelang, -baat, baatzucht.
= baat-, belangzuchtig, egoistisch.
Oi'gentxr1OnliVeit, to. = individualiteit.
ei'gen6 = opzettelijk, speciaal, expresselijk;
[eigenaardig].
Orgenfttaft, w. —, —en = eigenschap, hoedanigheid, kenmerk, aard. Oi'genitbaft4.
Wort, 1. = bijvoeglijk naamwoord, adjektief,
eigenschapswoord. OFgenlinn, m. = eigenzinnigheid, koppigheid; wonderlijkheid.ei'nets.
finnig = eigenzinning, (stijf)hoofdig, koppig;
grillig, kurig, wonderlijk. =
zelfzuchtig. ei'gentlic# = eigenlijk, werkelijk,
welbeschouwd. Oi'gentum, f. —(e)s, turner
= eigendom, bezit(ting); i5ffentild)es e. =
publiek domein. Ot igentilutev, m. —a, —
= eigenaar. ei'gentittnlit4 = eigenaardig,
bizonder, kenmerkend, onderscheidend; zonderling, vreemd; eigen; in eigendom. Ol'gestt
tiintlicOreit, to. —, —en = eigenaardigheid;
zonderlingheid. ti'gentunt&entle#ung, to. =
eigendomsontzetting, onteigening. Orgen.
tunt6gutOaben, 1. = tegoed. tVgentuntOevr,
m. = eigenaar. Oillentuut6vecOt, f. = eigendomsrecht ; (ook) kopie-, auteursrecht. Orgen•
tuntblibergang, in. = eigendomsovergang.
ei'gentuntdberbtiltnid, r. = eigendoms-, bezit,
verhouding. OFfientvec§fel, m. = promesse,
orderbriefje, -biljet.
m. = eigenzinnigheid.
= eigenzinnig. Oligen.
= eigenzinnigheid.
Willigfeit,
eiglten, fcbto. (1.) = [eigen zijn, behooren;
passen, betamen; eigen maken, in bezit
nemen] ; iteb e., geeig'net Fein (3u ob. fiir
etw.) = passen, geschikt, passend zijn, zich
leenen (voor iets). eig'ner, m. —s, —
eigenaar, bezitter, houder.
Oil, zie (file; vgl. eirat.
f. —(e)s, —e = eiland. Oiltittbev, m.
—s, — = eilandbewoner.
Oil'beftellung, to. = spoedbestelling, expresse b.
eIl'bote, m. = ijlbode, koerier, estafette; burl}
.n = expresse bestelling. 611'640, m. =
expresse brief. Oi'le, w., — = haast, ijl, spoed;
es bat Leine e. = 't heeft Been h.; bie Gate
bat e. = is spoedeischend; in alter (t. = in
alle haast, in aller ijl. idp. (b.) = zich
haasten, zich spoeden, haast maken; Bite mit
Odle = haast u langzaam; es eilt = er is
haast bij ; e., (1.) = ijlen, snellen, hard loopen.
ei'lenb = haastig, snel, ijlend. ellenbb =Wings, haastig, in haast.
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eitf, zie eif.
= gehaast, haastig, in haast. tit'.
fertigreit, tu. = haastigheid. Cit'fracbt, to.:
per (in) C. = als ijlgoed. Oil'Nitre, to. = snelvervoer. eirgut, 1. = ijlgoed. eit'gutienbung,
w. = ijlgoed(ver)zending. ei'lig = gehaast,
haastig ; dringend, spoedeischend; snel, vlug;
in haast; er hat es e. = hij heeft haast; e..er
91uftrag, e..e Senbung = spoedorder, -zending.
= ijlings, ten spoedigste, in allerijl.
arlittie, ID.
ovaal, ellips.
m. = geforceerde marsch. eit'Ooft,
t snelpost. 61110-ritt, tn. = versnelde pas.
tillenbung, w. = expresse bestelling, spoedzending. tiftent00, I. spoedtempo. Oil'.
Wagen, m. = diligence. eit'aug, m. = sneltrein;
(ook) snelle tocht.
Oiltter, m. —5, — = emmer; (ehemals aud)
WIiiffigfeitstna13). Ortnercbett, 1. —s; — =
emmertje.Inerbagger, m. = emmerbagger(molen). ertneviette, w. = emmer-, pompketting. ei'uterfunit, = paternosterwerk,
noria. ertnertueile = bij emmersvol.
I. ein (eine, ein), a Ilium. = den, eene; ether
(ein) uttb betietbe = een en dezelfde; fie finb
eines Mters = van denzelfden leeftijd; ein
uier3ig Zal)re, ein Zahrer 40 = een jaar of
veertig; fie ift fein eitt unb rein alles = zij is zijn
alles; es gibt nur ein(e)s, bas... = er is maar
den ding, dat... ; mit eine = op eens; es
ichttigt eins = 't slaat den (uur); in einem
fort = in eens door, in aan adem, aan aan stuk
door; eins tuerben, fein = 't eens worden, zijn;
b l3ron. iemand, men; tinier einer =
iemand als wij, wijlui; fo einer = zoo iemand;
bas ift einer! = dat is me d'r een ! wenn's einem
immer ftlett geht = als 't je altijd slecht
gaat; einen, eins nehmen, Witten = er eentje
(een borrel) nemen; einem eins nerfetett = iem.
er een (een klap) geven; bie einen unb bie
anbern = sommigen .. en anderen; (id) habe)
einen Oftiler (gefannt) = een zekeren M.;
nod) eine = nog een woordje; c %rt. = een,
eene. II. ein, %b y . = in, naar binnen; er
tuur3te weber ein nod) aus = wist geen raad;
vgl. einwollen.
ein'adern, ftw. (1).) = (er) in, (er) onder
ploegen (-werken); fit§ e. = zich (er) inwerken.
tin'after, m. —s, — = denakter. ein'artig =
van (in) den bedrijf.
einan'ber = elkander, elkaar.
ein'arbeiten, ftw. (ti.) = inwerken, (er) in
maken; firb in (Wf.) e. = (fig.) zich in lets
inwerken.
eitt'avntig = eenarmig. ein'artig = een-,
gelijksoortig.
ein'tift§ent, ftw. (h.) = in de asch leggen;
(tot asch) verbranden; (krematie) verasschen;
met asch bedekken; (huiden) ploten. aitt'.
alc§erung, —, —en = verassching, krematie
enz. ein'atnten, ftw. (h.) = inademen. ein'.
atutung, w. = inademing. ftw.
(h.) = (er) in etsen, branden.
ein'augig = eenoogig; vgl. blinb.
ein'baden, u. (h.) = (er) inbakken.
ein'batten, •baliieven, ftw. (1).) = inpakken
(in balen), emballeeren. ein'ballantieven, ftw.
(b.) = (in)balsemen. Oin'ballantierung, t o . =
balseming. Oin'battb, m., .banbbede, w. =
(boek)band.
in den band, in edit deel.
einVinbig
ein'banten, ftw. O.) = optasten, in de schuur
= binnenbergen, opschuren. ein'batt,
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(b.ouw)werk. eitt'battett, icbro. (b.) = (er) inbouwen; 't binnenwerk maken.
eitt'baunt, m. = boot (uitgeholde boomstam).
ein'bebingett, ft. (1.) = er bij bedingen, mede
in 't kontrakt bepalen.
= eenbes.
Oin'beere,
(h.) = meerekenen, insluiten;
ein'begreifen,
einbegriff en = er in begrepen. ein'bebatten,
it. (t.) = inhouden, niet (uit)betalen.
ein'beinig = eenbeenig, met den been.
eitt'beitett, ft. (t.) = (er) in bijten; invreten.
ein'befiett, gm. (b.) = inbijten; beitsen, in
de beits leggen. eittletonttnen, ft. (h.) = ontvangen, beuren; inhalen. eitt'beruten, (I).)
op-, samen-, bijeenroepen. (in'bevutung,
w. = op-, bijeenroeping. ein'berututtnOorber,
w. sicbreibett, 1. = oproepingsbevel, -brief.
ein'beten, ftw. (1).) = in slaap bidden. ein'.
bettettt, ftw. (h.) = bijeenbedelen. ein'betten,
w. (h.) = (iem.) in bed leggen; (tech.) verzinken, inlaten; e. = (ook) zich nestelen,
zich vestigen. eitt'bettlen, ftw. (b.) = (er)
een deuk, deuken in maken, slaan. ein'beiablett,
ftw. (h.) = storten. ein'begeben ufw., zie
einatehen ufw. ein'biegen, ft. (t.) = in-,
naar binnen buigen; in eine Straf3e e. = een
= (in)buiging,
straat inslaan. ein'biegung,
kromming. ein'bilben ftro. (1.) = zich
verbeelden, zich inbeelden, wanen; fit etw.
e.. = (ook) verbeelding hebben, ingebeeld
zijn; fid) Did e. auf (huff.) = zich veel laten
voorstaan op, een hoogen dunk hebben van.
[eitt'bitbilc0 = eingeblibet].
w. verbeelding, fantazie; inbeelding, verwaandheid. tin'bitbuttgaraft, w. = verbeeldingskracht. eittbilbungObertnbgen, 1. —
voorstellingsvermogen. eitt'binbett, ft. (h.) =
inbinden ; -pakken, in elkaar binders, inwikkelen
(bie Gegel) inhalen; [inprenten, -scherpenj.
ein'bialett, ft. (h.) = inblazen (ook fig.), in
't oor blazers, influisteren; inelkaar-, omblazen.
m. = aanzetter, opstoker ; souffleur.
tin'btalung, w. —, —en = inblazing.
tin'biatt, 1. = ednblad, (naam van planten ale)
parnaskruid, gebroken hartjes, addertong,
dalkruid. ein'bititt(e)rig = eenbladig.
ein'biatten, idpo. (h.) = (bie Waite) doorhalen.
ein'btettett, ftw. (b.) = (einem etw.) inranselen.
m. = blik (in iets), inkijk; (fig.) kijk.
ein'bobrett, id)tu. (b.) = inboren, -draaien;
e. (1.), fit§ e. = (er) in dringen. ein'bretben, ft.
(b.) = (eine %tit) openbreken; (ein 2od) in bie
9Battb) breken; e. (1.) = instorten, inzakken;
door 't Us zakkeil; inbreken, inbraak plegen;
invallen, een inval doen; aanbreken, invallen;
bet e . ber Tatt = met 't vallen van den
nacht. ein'brecber, m. —s, — = inbreker.
ein'brentten, unr. (1).) = inbranden; (ein Wati)
uitbranden; (Mehl) branden, roosteren; (mit
einer 91ebe) blijven zitten. ein'bringen, unr.
(b.) = in-, binnenbrengen, binnenhalen; (in bie
the) meebrengen (ten huwelijk); inbr., -leggen
(in ein Ithternehmen); (einen 9thtrag) indienen;
((betuinn) opbrengen, -leveren; (etw.) rendeeren; tuieber e. (neriorette 3eit 3. 0.) = inhalen, goedmaken, (einen $erluft) herstellen.
ein'bringlitt = inbaar. ein'brodett, .brOdebt,
icbw. (h.) = inbrokk(el)en; einem etw. e.
iem. een (leelijke) poets spelen; wer es einge.
broth hat, mag es aut auseffen = wie kaatst,
moet den bal verwachten, — wie zijn billen
brandt, moet op de blaren zitten; (er hat ettuas)
eingtbrocten = in de melk to brokkelen; vgl.
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Suppe. eitebrOletn, fd)w. (1.) = met paniermeel bestrooien, paneeren. ein'brutt, in. =
inbraak; -val; doorzakken (in 't ijs); ('t) invallen, ('t) aanbreken. EitartubObiebitabl,
m. = diefstal met inbraak. ein'brutOberfigte.
rung, m. = verzekering tegen inbraak. elsebrilberig = (bot.) eenbroederig, monadelfisch.
ein'brtiben, fcbw. (ti.) = (in heete vloeistof)
weeken, broeien. ein'biicblett, fcbto. (b.) = in
bussen, blikken doen. ein'budjten, fcbw. (1.) =
een bocht, inham vormen (in). Ein'bucbtung,
w. —, —en = inham, bocht, baai. tin'bug,
m. = inbuiging; (ook) inslag (bij 't naaien Mfr.).
ein'bugen, Rim. (b.) = binnenloopen. elte.
bargern (fitt), fcbw. (b.) = (zich) inburgeren.
Ein'bfirgerung, w. = inburgering. aitt'bute,
w. = verlies, schade, vermindering. ein'bliten,
fcbw. (b.) = verliezen, inboeten, inschieten
(f ein R3erutOgen, bas 2eben 3. 0.).
eitebalbern ficiO, Km. (b.) = zich kinderachtig,
grappig dartel aanstellen. ein'brtuttnen, fd)w.
(b.) = indammen, -dijken; (fig.) een dam opwerpen tegen. ein'btinuttern, fdpm. (f.) — insluimeren, -soezen, -dommelen. Ettebtintutung,
w. = in-, bedijking, dam, wal. ein'bantbfett,
fdp. (f.) = (door verdamping) indrogen. elsebtintbfen, fd)w. (1.) = berooken; stoven; (een
vogel) in 't donker sluiten. eitebeden, fcfp. (b.)
= (een dak) afdekken; (gain- en wijnbouw) met
aarde toedekken; (voorraad) inslaan; fid) e. =
zich dekken, zich voorzien.
Witebeder, m. = dêndekker, monoplaan.
eitebeft§en, fd)w. (b.) = indijken. ein'benten
lick um. (b.) = zich indenken.
eitebeutig = met niet meer dan den beteekenis,
voor niet meer dan een uitleg vatbaar, ondubbelzinnig, niet-mis-te-verstaan.
eitt'beutfcbett, fcbw. (ti.) = verduitschen. ein'bitten, fcbw. (b.) = verdikken, inkoken. ein'•
binnen lick fd)tro. (b.) = zich ergens indienen,
in een dienst geheel thuis raken. ein'boden,
fcbto. (b.) = in 't dok brengen, dokken. ell'barren, Rim. (1.) = indrogen, -schrompelen.
eitebviingen, fdp. (b.) = induwen, -drukken,
-dringen; fit§ e. = (zich) binnen-, indringen.
ein'breben, fd)w. (b.) = in-, binnendraaien.
ein'bringen, ft. (1.) = in-, binnen-, doordringen;
auf etnett e. = bij iem. aandringen. ein'•
btinglitft = nadrukkelijk, krachtig, met aandrang, dringend. Ein'bringlidireit, w. — =
aandrang, kracht. Ein'bringling, m. —s, —e =
indringer. Ein'brud, m. —(e)s, —brit& =
indruksel, merk, (fig.) indruk. ein'bruden, id)w.
(b.) = in-, opdrukken. ein'briiden, fd)w. (b.) —
naar binnen drukken, (er) in drukken; in-,
plat-, stukdrukken; fico e. = zich indrukken,
zich inprenten. ein'briidlitO = einbrucfsvoil.
ein'brudble0 = zonder indruk. eitt'brud6boll
= indrukmakend, krachtig. Ein'briidung, w.
= ('t) in-, platdrukken. eitt'b(r)ttleln, 1d)w.
(1.) = indommelen, -soezen. ein'eb(e)nen, fcbw.
(b.) = effenen, vlak maken. ein'eggen, fcbw.
(b.) = on'dereggen.
eilten, fcbw. (I).), zie einigen.
ein'engen, fcbto. (b.) = nauw insluiten, inpersen,
vernauwen. Ein'engung, ro. —, —en = induffing, vernauwing.
I. einev (eine, eines) = men, iemand, je (zie ein I)
II. Oilier, m. —s, — = eenheid (in de rek.).
I. eenerlei' = eenerlei, eender, zelfde; 'tzelfde,
onverschillig. II. Wi'nerlei' 1. —s = eenerlei,
eenvormigheid, eentonigheid; immer bas el:1)19e
E.! = altijd- stzelfde liedjel
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i'nerlei'beit, to. — = gelijkheid, denvormigheid.
ein'ernten, fcbtn. (b.) = inoogsten (ook fig.),
-zamelen.
ein'erfett6, ei'neOteil6 = eenerzijds, eensdeels.
eina, zie ein I a. en b
eitt'egeraieren, fcbw. (b.) = inexerceeren, oefenen,
drillen.
ein'fad) = eenvoudig, gewoon; nederig, bescheiden; enkel(voudig); (geweven stollen) effen,
glad. Einlattbeit, w. — = eenvoud, bescheidenheid. einliiMerig = denvakkig.
eitefeibettt, fcbw. (b.) = (bie Mabel) een draad in
(de naald) doen; (fig.) (ettten) lijmen; (etw.) op
touw zetten, beginners; inpikken. eittlabrett, ft.
(b.) = binnenbrengen (op een wagen); (13ferbe)
gewennen, inrijden; (einett Hagen) probeeren;
— stuk-, over-, neer-, omrijden; e., (1.) ---(komen) binnenvaren, -rijden; (in de mijn)
gaan, neerdalen; ber _an ftibtt ein = komt
binnen. ainlativev, m. —s, — = mijnopzichter. Einlabrt, ro. = ('t) binnenrijden,
-varen; binnen., aankomst (van trein); beginpunt (v. station), koetspoort; invaart, ingang
(in de mijn). einlabr(tO)fignal, 1. = inrijsein.
Eittlatt, m. = inval: ('t) invallen, -storten;
overval; invallende gedachte; auf ben e. ges
raten, lommen (dm 3u tun) = op 't idee,
't denkbeeld komen. eittlattett, ft. (i.) = invallen: instorten, in elkaar storten; afvallen,
mager worden; een inval doen; in de rede
vallen; in de gedachte komen, to binnen schieten ; [intreden, komen, invallen, er zijn]; was
fallt 3bnen ein? = waar denk je aan? wat een
ideel es notrb rid) niemanb e. laffett, bier 3u
fagen = niemand zal 't in zijn hoofd krijgen .. .
Ein'fall4linie, m., *punk m., stvittrel, in. ---lijn, punt, hoek van inval.
eitt'falt, w. — = eenvoud, goedhartigheid,
ongekunsteldheid, onnoozelheid, domheid; e.
nom 2anbe = onnoozel kind; betlige e.! =
sancta simplicitasl einlattig = eenvoudig,
onnoozel, dom; e .. es seug = domheden,
zotteklap; e .. es 3eug reben = zotteklap uitslaan, onnoozel (stom) praten. EinItittigreit,
w. — = onnoozelheid, domheid. tin'fatt6.
,infer, m. = sukkel, onnoozele bloed.
einlatien, fcbw. (b.) = invoegen, -kepen, insponnen, lasschen, invouwen; bodemen.
einlantiliettbattO, 1. = ee.agezinswoning.
einlangett, ft. (b.) = opvangen, grijpen, vatten,
gevangen nemen; [(fig.) vangen].
einlarbig = eenkleurig, effen.
einlarbigteit, to. = eenkleurigheid, effenheid.
eitt'fafibanb, 1. = boordlint, -band. einlaffen,
fcbtio. (b.) = invatten; in-, omsluiten, omgeven;
in-, omlijsten; vatten, zetten in; om-, inwikkelen; boorden, afzetten; in vaten, in korven
doen. Itin'fallung, w. — = ('t) invatten, in-,
omsluiten, omlijsting, enz., vgl. e in faf f en.
einlauten, fcbto. (f.) = rotten. einleiten, fcbw.
(b.) = invijlen. einlettaen, fcbw. (b.) = omheinen. ein'fetten, fcbto. (b.) = in 't vet zetten,
invatten. ein'fettcbten, fcbw. (b.) = (in)vochten.
einleuern, id))). (b.) = stoken ; auf (bit Weinbe)
e. = losvuren, inschieten op. eitefinbett tick ft.
(b.) = komen, aankomen, ter bestemder
plaatse zijn, verschijnen (nor Oertcbt 3. O.).
einitettten, ft. (1s.) = in(een)vlechten; inwerken, -brengen, -lasschen. ein'ftidett, fd)r).
(b.) = inzetten, -lappen, -werken. eiteftiegen,
ft. (1.) = in-, naar binnen vliegen; (ein Wittgaeug)
invl. eiteitiefsett, ft. (1.) = instroomen, -vloeien,
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uitloopen (in), binnen-, inkomen; (ein Wort bes
Zanfes of m.) e. Jarrett = laten invloeien; [e. in,
auf (91ff.) = invloed hebben op, beinvloeden].
eiteilatett, rdyw. (b.) = ingieten, laten inloopen ; ingeven, laten drinken; (Mut u. id.) inboezemen. Shirting, tn. = ('t) binnenvliegen
(in den bijekorf, , in de kooi), opening (daarvoor).
eitertiigetig = eenvleugelig.
ein'flut, m. = ('t) invloeien, samenvloeiing,
monding; invloed (auf einen ob. etw.); er [tent
unter bem ... = (ook) hij ondergaat den
invloed. ein'ilutreicb = invloedrijk.
Sin'tintrobr, 1., .rObre, vo. = inlaatpijp. ein'=
fliiitern, rcbw. (b.) = influisteren, -blazen,
-geven. ein'forbern, fd)w. (b.) = invorderen,
opeischen. eiteforberung, tD. = invordering.
eitefOrtnig = eenvormig, -tonig. SitefOrmig.
kit, w. —, —en = eenvormigheid, -tonigheid.
eitefreffen, ft. (b.) = invreten, -kankeren;
(vlk. fig.) opvreten, slikken. ein'frieb(ig)en,
rd)tn. (b.) = insluiten, omheinen. Shefrie.
It (ig)ung, tD. —, —en = omheining, -sluiting,
hekwerk, haag. ein'frierett, rd)w. (1.) = in-,
vastvriezen (in 't ijs); bevriezen.
einlviiffitig = met den vrucht.
einlutbfen, fcbw. (b.): einem elm., einen auf
(cliff.) e. = iem. iets inpompen, op iets africhten.
eitefucbte(1)n, icbtv. (b.) einem etw. = iem. iets
instampen, -ranselen. eitefugen, icbro. (1) ) =
invoegen, -zetten eitetiigen, letup . (b.) = invoegen, -zetten, inschieten; met pen en gat
opsluiten; bijvoegen, insluiten; rid) e. in (9Iff.)
= zich schikken in. Sinlubr, w. —, —en =
invoer, import. einlubrartitel, m. = invoerartikel. ein'ffirbbar = invoerbaar, in te voeren,
wat ingevoerd mag worden. Witefubrbetoitti.
Bung, w. = invoervergunning. einliibren,
Rim. (b.) = invoeren; importeeren; inv., in
zwang brengen, instellen; (eittett bei bole) e. =
(aan 't hof) voorstellen, introduceeren, prezenteeren ; (in ein ltmt) installeeren; (in einen
Zerein) introduceeren. Chefutobanbet, m. =
invoerhandel. % ittliihrung, w. = invoer, voorstelling, introduceering, introduktie, installatie,
instelling. Shefubrberbot, 1. = verbod van
invoer.
einlubrIltuarett, VI.; .aott, m. = invoer11artikelen; -recht (inkomend recht).
eiteftiliett, icbto. (b.) = (in)doen, -gieten; vullen.
einititig = eenvoetig, met een voet (poot).
Sitegabe, to. = verzoek(schrift). thegang, m.
= in-, toegang; aankomst; ('t) binnenkomen;
invoer; (non Eelbern, Worberungen) ('t) binnenkomen, inning; betaling, (aud) non Waren)
ontvangst; E. fittben = ingang vinden, veld
winners, zich vestigen; (einer ead)e) c. net=
rcbaffett = ingang doen vinden; (non Zrief en
u. ii.) begin, inleiding; (3u einem Drama)
proloog, voorspel; Sitegiinge ($1.) = ingekomen brieven, (de) post enz. chewing& = in,
aan 't begin, in den aanhef ; e. erwlibut = boven,
aan 't begin vermeld, genoemd. titegang6s
artifel, m. = invoerartikel. eitegangObeflara.
tion, w. = inklaringsbewijs. eitegang&fortnei,
w. = beginformule. Sin'aang6rebe, W. =
intreerede ; voorrede. Sin'aattgOott, m. =
invoerrecht, inkomend recht.
ein'aebett, ft. (b.) = ingeven; -boezemen,
-blazen, suggereeren; (een verzoekschrift) indienen; [inruimen, overlaten]. Stegeber, m.
= inblazer; -diener, verzoeker. eitegebilbet =
ingebeeld, hersenschimmig, denkbeeldig; verwaand, ijdel. [Sin'aebittbe, 1. —s, — = peet-
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geschenk.] eitegebogen = (naar binnen) gebogen, krom.
I. eitegeboven = ingeboren; aangeboren; (tin.
gebor(e)ne(r) = inboorling. II. eitegeboven =
eeniggeboren: ber e..e (Gobn (oottes) = de
eeniggeborene .. .
Sin'gebracbte(&) = door de vrouw ten huwelijk
meegebracht vermogen, inbreng. eitegebung,
to. —, —en = ingeving, inboezeming. eine.
nebuttOvec§t, 1. = recht van inboorling.
ein'gebent = indachtig (eines Zinges e. rein,
bleiben). ein'getieilcbt = vleesch- menschgeworden ; in persoon, verstokt, volbloed; e.. er
9triitofrat = aristokraat in merg en been.
eitegeb(e)n, unr. O.) = in-, binnengaan; [in
't hoofd komen, in 't begrip doordringen; mir
gel)t nid)t emu = 't wil er bij mij niet in]; (von
93riefen, Eethern of m.) in-, binnenkomen; mit
e. = er bij komen, er bij gedaan, toegegeven
worden; (auf 9iff.) ingaan (op iets), genoegen
nemen (met iets); (von 3eug) (in)krimpen; (von
$fiatt3en) uitdrogen; (non 3flatt3en unb
Zieren) verkomen, wegkwijnen, sterven; (von
Einricbtungen, Oerbinbungen, 3eitrcbriften urn%)
ophouden te bestaan, te niet gaan; e., (1. u. b.)
= (eine Bette, eine Ebe, 93erpflicbtungen u. a)
aangaan, -nemen, -vaarden; (eitt %lido) op zich
nemen, loopen. ein'geljenb = grondig, degelijk,
nauwkeurig, uitvoerig; (van Belden e. d.) inkomend; (hoek) inspringend.
ein'gentiutte(6) = ingelegde vruchten, konfituren, compote. ein'gemeinben, [dm. (I).) --=
vereenigen: einen Zrt einem anbern, in einen
anbern e. = een plaats met een andere tot een
gemeente vereeAgen, bij een andere trekken.
titegenteinbung, tn. — = vereeniging, zie
eing em einb en. ein'gettoutnten, zie ctn•
nem en. eitegettomntenbeit, tD. — = ingenomenheid; dofheid. titegetanbt, 1. —s, —s =
ingezonden (stuk).
ein'gefibietbtig = eenslachtig.
eitegeltbiollen = ingesloten; -begrepen; bies mit
e. = dit inbegrepen, met inbegrip hiervan.
ein'aelibriittrt = beperkt, bekrompen, zuinig.
eitegelfbrieben, zie einrcbreiben. eitege.
felfen = ingezeten. eitegeWengt = ingesprenkeld. ein'aeitanbenevntalen = zooals
algemeen toegegeven is of wordt. eitegefttinbig
= geittinbig. Sin'acitiinbitiO, 1. = bekentenis.
ellen eiteb (e) tt, unr. (1).) = bekennen; erkennen,
toegeven. ein'aertricben (e 9tote)=eengestreept.
eitegetragen =ingeschreven, geregistreerd; vgl.
Oenolienicbaft. Sitegettleibe, 1. —s t— =
ingewanden, binnenste, gedarmte. Sin'ge.
tueibte(r) = ingewijde. eitegetobbnen (fib),
icbto. (b.), .getvobnen, [cam. ((.)=gewennen(aan
een plaats), akklimatizeeren; id) babe mid) bier
1d)on eingewObttt = ik ben hier al gewend.
ein'ge3ogen = ingetogen, teruggetrokken, afgezonderd. Sin'aciogenbeit, tn. — = ingetogenheid, teruggetrokkenheid, afzondering. ein'l
gietett, it. (b.) = ingieten (ook fig.), vastgieten;
ben Zee e. = thee (in)schenken. ein'aiOlen,
icbto. (b.) = in 't gips doen. eitegittern, rchto.
(b.) ----- (om)tralien.
ein'ata&, 1. = monocle. eitegleilig = met enkel
spoor.
eitegraben, rt. (b.) = in-, begraven, wegstoppen;
ingraveeren; (ins EeNicbtnis) inprenten; ficb
e. = zich ingraven, (mil.) zich verschansen.
eitentabung, mi. —, —en = ingraving; ingraveering ; verschansing. ein'grattierett, fcbw.
, (b.) = (in)graveeren. ein'arcifen, ft. (b.) —
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(er) in grijpen; in elkaar gr.; (in bie Casten)
grijpen; (nom Infer) gr.; (meest fig.) ingrijpen,
tusschenbeide komen, optreden; (in, 9Iff.) ingr.;
in tents. 9lette e. = op iems. rechten inbreuk
maken. eitegreifenb = ingrijpend, krachtig.
eitegriff, m. = ('t) ingrijpen, ('t) in-elkaargrijpen ; inbreuk (tun: maken). ein'aiirte(1)n,
Id)w. (b.) = (met een gordel, riem) insluiten
(ook fig.) Witegut, m. = ('t) ingieten; vorm,
gietopening (in den vorm).
tin'aut, 1. —(e)s = roerend goed.
eitt'Oaden, Rim). (f'.) = (er) in hakken; (klein)
hakken. eittlfdtein, idpo. (b.) = (er) in haken.
einibafett, Ito). (1.) -----= (er) inhaken; IIM e. —
den arm geven.
eitelialbactt' illy = halfacht.
titebalt, m. —(e)s = ('t) tegenhouden; e. tun,
((f. gebieten) = tegengaan, doen ophouden, een
einde maken aan, beteugelen, to keer gaan.
einljatten, ft. (1.) = in-, binnen-, tegenhouden;
(intr.) (mit etw.) ophouden, staken; (im 2efen)
ophouden; (tr.) zich houden aan (eine Wrist,
einen Zemin, ein Limitum ufw.); (ook) nakomen ; ( Zorfcbrift u. a.) (ook) opvolgen; (bie
Zemperatur) op dezelfde hoogte houden.
eln'ljaltung, w. —, —en = inhouding, staking
enz., vgl. einbaltem eitqaubeln, idp. (I).) =
in-, opkoopen.
eittlAttbig = eenhandig, met (voor) den hand.
eitebitubigets, Id)m. (1.) = overhandigen, terhand-stellen, overgeven, zenden. eittlginbi.
guns, to. —, —en = overhandiging, overgave.
tittlitinbigung&Te4eitt, m. = ontvangbewijs.
ein'Ongen, Id)m. (I).) = (in)hangen.
leitebarb = Eginhard.
eittlywc§en, idyll% (b.) = inademen, -blazen,
-boezemen. ein'tjauen, um (b.) = inslaan,
-hakken, stukhouwen, in iets uithakken,
-houwen, -snijden; (auf ben Weinb) inhakken;
er farm wader e. = flink eten.
einlyriulig = (van planten) denhuizig; (van
personen) huis-, hokvast.
einloben, it. (1.) = (eine Ziir) inhangen; einen
Oogen e. = een vel opmaken. ein'tjeften, id)w.
(1.) = innaaien, -hechten. ein'Ijegen, Ito.
(b.) = insluiten, omheinen. einlogung, w. —,
—en = omheining, haag. ein'Oeilett,idp. (i.) =
ingroeien (in een genezende wonde). ein'fieimild)
= inheemsch, binnenlandsch, [thuis]. ein'.
fteiutien, ftw. (b.) = (in)oogsten (ook fig.),
binnenhalen. eitcloiraten (fid)), id)to. (b.) =
(in eine 1amilie) trouwen.
eitt'Oeit, to. —, —en = eenheid, enkelvoud.
ein'toittitf) = in een hand vereenigd, onverdeeld; uniform, eenparig; nacb einem e .. en
$lane = volgens den vast, scherp omlijnd plan.
tin'Oeitlit4teit, m. — = onverdeeldheid, uniformiteit.
eittloi3ett, icbto. (b.) = stoken, vuur (kachel a d.)
aanmaken, verwarmen; einem e. = iemand 't
hoofd warm maken, 't iem. benauwd maken.
ain'bei3ung, w. = verwarming; ('t) stoken.
titt'bei&er, m. = stoker. einlielfen, ft. (b.) —
(einem) (ergens) inhelpen; vt5Orzeggen, helpen
herinneren.
einliellig = eenstemmig, -parig, eensgezind, met
algemeene stemmen. ein'betligteit, to. — —
denstemmigheid, -parigheid.
einlomuteu, Id)m. (b.) = remmen.
eitt'Oettf(e)lig = met den hengsel, den oor.
eittbee = daarheen, voort, aan.
eiteberbften,icbto. (b.) = (den wijnoogst) binnenhalen, -brengen.
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eittOerlaOrett, ft. (i.) = daarheenrijden, -varen.
einber'fief)(e)tt, um. (i.) = voortgaan, -loopen,
daarheenloopen. einfor'reitett, it. (i.) = voort-,
daarheenrijden.
[OittlytvIctaft, m. = monarchie.]
einfieett4reitett, rt. (i.) = voort-, daarheenstappen. einOWitolitevett, is to. (i.) = trotsch
voortloopen, loopen als een pauw. einfor'.
3iefien, it. (i.) = voort-, daarheentrekken, aangetogen komen.
eittliad(e)rig = eenbultig.
eitebot(e)forb, m. = boodschappemand. ein'x
Oolen, fd)tv. (b.) = (Witrften, WIftd)tige, Ser.
iiiumtes, Segel) inhalen; aan-, binnen boord
halen; (iIlad)rid)ten, 91at, 9fusfunft) inwinnen;
(Oaten) halen, inkoopen; (abs.) boodschappen
doen; q3reife e. = vragen naar prijzen;
(Stimmen) verzamelen. Oin'Ooluttg, to. — —
inhaling enz., vgl. etnbolen.
eitt'bortt, 1. —(e)s, ..bOrner = eenhoren. %in'.
ot•ntiftt, m. = zeeeenhoorn, narwal. eitt'.
Wulf; = eenhoornig. Oin'4ufer, m. —s, — =
eenhoevig dier. eitt'Oufig = eenhoevig.
eittiOiitieft, Ito". (1).) = inhullen, -wikkelen (in
einen Mantel 3. 0.); omhullen. Oin'biltfutto,
to. —, —en = inhulling, -wikkeling.
erttig = eenig; alleen; (fein, merben) 't eens
(zijn, worden), eensgezind; eenig, een of ander;
eenig(e), wat, sommige; e .. es = lets, wat, een
en ander; ein e .. es Zeutfcbtanb = een denen-eenig D.; e.. e 3wan3ig = een 20, ruim 20;
(ook) barin waren fief) alle e. = daarover waren
't alien eens. eVnigetuar = soms, somtijds.
ernigest, ftw. (b.) = vereenigen; eensgezind,
goede vrienden maken; fict e. = 't eens worden,
tot overeenstemming komen, geraken. eiltiger.
**talon = eenigermate, eenigszins. Ornigieit,
w. — = eensgezindheid, eendracht; E. matt
itarf = eendracht maakt macht. eTnigung,
tv. —, —en = overeenstemming. WIWI:lung°.
and, I. = bemiddelingskomitee, huurkommissie.
einlutofen, icbw. (b.) = (in)enten, vakcineeren.
Oin'int0fung, to. = inenting, vakcinatie.
eiulagen, ply. (b.) = (er) in jagen ; (op de jacht)
africhten; ( Wurcbt, Streclen) aanjagen.
eitejtiOrig = eenjarig, van (den duur van) een
jaar; E.. e(r) = e..Wreiwillige(r) = vrijwilliger
voor een jaar.
eittlodgn, Id)w. (1.) = in 't juk spannen.
einlatten, Rim. (b.) = inkalken.
Oinlant'uteritifteut, j. = eenkamerstelsel (vertegenwoordiging).
eittlaWein, Id)m. (b.) = inkapselen, insluiten.
einlarven, Id)w. (1.) = binnenbrengen, -rijden;
aufeinanber e. = op elkaar inrijden. eite.
failieren, Ito). (Is.) = inkasseeren. ainlauf,
m. = inkoop. einlaufen, id)w. (b.) = (in)koopen; einen e. = iem. (ergens) inkoopen;
bas beif3e id) gut e. = dat poem ik een koopje.
tittliittfev, m. = inkooper; ekonoom (einer
9thrtalt). eittlattf6but4, 1. = inkoopboek. tin'.
fattfOOrei0, m. = inkoopsprijs; Sum e. = tegen
ink. ein'fauf6vecOnuug, w. = inkooprekening,
faktuur. Oittlauf6berein, m. = (kotip.) inkoopvereeniging. einitebtett, ftw. (b.) = (in)groeven,
kanneleeren; een Boot tusschen twee dakhellingen maken. Olulefg, w. — = intrek;
herberg, pleisterplaats, halte; inkeer in zich
zelf. eittleigeu, Ito% (i.) = (in einem Oaftbof)
intrek nemen, afstappen; (bet einem) binnen-,
aangaan, -loopen; in rid) e. = in zich keeren, tot
zich zelf inkeeren. tittletyrtiau6, i. = herberg,
logement, einleiten, fcf)to. (1).) = (er) indrijven,
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-slaan, (met een wig, met wiggen, als een wig)
in-, vastklemmen. etnlettern, itto. (b.) inkeldere
n.
ein'tennig = eenkennig.
einlerbett, fcbw. .(b.) = inkerven, -kepen,
-snijden. eittlerbung, w. —, —en = inkerving.
einlerfern, fcbw. (b.) = inkerkeren, opsluiten.
*inlerferung, w. —, —en = inkerkering,
opsluiting. ein'tetten, fcbro. (1.) = (aaneen-)
ketenen.
einlinbirtaft, w. — = rechtsgelijkheid van
kinderen uit verschillende huwelijken; (ook)
adoptie.
ein'titten, fobw. (b.) = vastlijmen. ein'ttagen,
(I).) = (eine Scbulb) (gerechtelijk) opeischen. ein'ftammern, fobw. (b.) = in-, vastklemmen, vastkrammen; tusschen haakjes (in
parenthese) zetten. tin'ttammerungOiett§en =
haakjes, parenthese.
tin'ttang, m. = samenklank, overeenstemming,
harmonie; (muz.) unisson; in t. bringen =
in, tot ov. brengen, verzoeken; im e. Rebell =
in ov. zijn, overeenstemmen, harmonieeren.
ein'flappig = ednvliezig.
ein'tlarieven, idm. (b.) = inklaren.
ein'flaffig = eenklassig.
tin'ttebeathunt, 1. = (in)plakalbum. eitetteben,
fd)-0). (b.) = inplakken, -lijmen. eingleiben,
fcbw. (b.) = in de kleeren steken, kleeden;
inkleeden; eingefleibet werbett = de pij, den
sluier, de uniform krijgen, aangekleed worden.
ein'tteittern, Id)w. (b.) = inplakken.
Hemmers, Idjw. (b.) = (in)klemmen.
utung, w. = in-, beklemming. eitt'llinfen,
(b.) = (de deur) op de Mink doen.
fcbro. (b.) = inkloppen, -slaan. ein'tneten, Id)w.
(b.) = inkneden. ein'fniden, id)w. (b.) = knakken, ombuigen; e., (f.) = knakken ; breken.
einlocOen, Icl)w. (1).) = in-, opkoken; inmaken;
e., (i.) = verkoken. eittloffern, idm. (b.) = in
(koffers) pakken.
I. einlommett, ft. (1.) = binnenkomen; um etw.
e. bei einer 3e1)iirbe = bij de bevoegde macht
om iets verzoeken; (von Oriefen, Melbern)
binnen-, inkomen; (non (gebanfett) invallen, in
den zin komen. ein'tommen, 1. = ('t) binnen-, inkomen (eon Melbern); inkomen,
-komsten.
Winlommeniteuer, w. = inkomstebelasting.
tin'tOmnding, m. —s, —e = inwoner zonder
burgerrecht. idm. (b.) = insluiten,
omheinen. ein'tortiett, stihbett, Ito,. (b.) = in
korven, in manden (in een korf, een mand) doen.
tin'iorn, 1. —(e)s = denkoren.
eitervatten
fdytu. (1.) = de nagels (klauwen)
(er) vast inslaan. ein'tramen, film (Ii.) = inId)w. (1.) =
pakken; inkoopen.
inkrassen. ein'fretien, rdp. = (rondom)
insluiten. einletegett, ritw. (b.) = einbe.
fommen.
Wittlitenbaud, 1. = huis met gemeenschappelijke keuken.
Witetimfte, 431. = inkomsten. ein'timen, id)11).
(b.) = inkorten.
Einlage.
tint.
ein'taben, ft. (b.) = (in)laden; (uit)noodigen.
ein'tabenb = uitlokkend, verleidelijk, uitnoodigend, vriendelijk. einlabung, W. = ('t)
(in)laden, uitnoodiging; konvokatie. %in'.
labung4Kreiben, 1. = uitnoodiging; konvokatie. ein'tabungOlchtift, ID. = programma
(voor de een of andere plechtigheid). %Ulnae, tv.
= ('t) inleggen; binnengoed (non 3igarren);
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ingesloten, inliggend stuk, inlage; inleg, -breng
(beim Spiel, in bie Sparfaire, in eitt. Oerd)lift u.
a.); depozito. ein'tagetaVitat, 1. maatschappelijk kapitaal. tinlagever, m. —s, —=
eigenaar (van opgeslagen goederen). eitelagern,
Id)w. (b.) = inlegeren, -kwartieren; Garen)
opslaan, voor i nlaubif cb. ein'.
'angel', Id)w. (b . ) = indienen; e.(1.) = inkomen.
ein'ia4Vig = dênlobbig.
%beta% m. ..laffes, .. Mire = toegang, -lating;
ingang, poortje, hek, inlaatdeurtje. ein'taffen,
ft. (b.) = in-, binnen-, toelaten; inlaten,
-brengen, -werken; 140 auf [fiber] (11n) e. = op
iets ingaan, tot iets overgaan; (fid) mit einem)
inlaten; er Ia13t ficb auf fettle Oriinbe ein er
is met hem niet verstandig to praten.
Oin'tatillgetb, 1.; static, w. = entree-, toegangs11geld (-prijs); -kaart.
Oitelaijtta#0e, w. = toevoerklep (an glaid)itten).
w. = ingang
= grondig.
(deur), toegangsdeur. ein'taffung, — —
toe-, inlating. tin'tauf, m. = ('t) binnenloopen
(van een schip); ingekomen stuk. einlaufen,
ft. (i.) = in-, binnenloopen, binnen-, inkomen;
(in)krimpen; in einen bafett e. = een haven
binnenloopen; e .. be a3eftellungett = inkomende
bestellingen; e., (b.) = forceeren: in-, openrennen. ein'taugen, id)w. (ti.) = loogen, in de
loog zetten. eittlaugung, w. —, —en = ('t)
loogen. ein'Iiiuten, idp.o. (l.) = inluiden.
ein'teben = zich inleven; (zich)
gewennen. tittlegeboben, m. = losse bodem.
tin'tegOo15, 1. = inleg-, fineerhout. %in'.
legenteffev, 1. = knipmes. ein'legen, fcbw. (b.)
= inleggen, (er) in leggen, indoen; (( g elber) inl.,
storten; (einen IBrief) insluiten; (Net) opleggen,
-doen, kelderen; (tech.) inlegwerk maken, inl.,
fineeren; (ein gutes Wort fiir einen) doen; (eine
2cEn3e fiir ether° breken; vgl. 3erufung, War.
ipracbe, q3roter t u. a. ein'teger, m. —a, — =
inlegger ; loot, stek. inlegung, ID. = inlegging,
storting enz. vgl. einleg en. ein'tetyren, idles,
(b.) = (laten) instudeeren, (aan)leeren, aanbrengen, inprenten. ein'teiern, id)w. (b.) = in
slaap deunen. ein'teinten, id)w. (f).) = inlijmen.
ein'Ieiten, Id)w. (b.) = inluiden: binnenleiden,
-brengen ; opleiden; beginnen, (een tijdperk ook)
openers; eine Silage, eine Unterfutung gegen
einen e. = een aanklacht tegen iem. indienen,
een vervolging, een onderzoek . instellen;
(einen F3ro3e13) voorbereiden ter behandeling;
11(0 eittl. = (ook) zich voorbereiden. ein'teitung,
w. = inleiding, begin, opening, instruktie.
ein'tenten, Id)w. (1).) = (weer) in orde brengen;
(weer) op den goeden weg komen; (weer) op
't onderwerp komen; van toon veranderen,
bijdraaien; in einen deg e. = een weg inslaan.
in-orde-brengen enz.,
tin'tenfung, w. =
vgl. einlenf en. ein'ternen, Kw). (b.) = instudeeren, nit 't hoofd leeren ; soms = ebren.
ein'temftten, Id)w. (b.) = duidelijk zijn, in 't oog
springen; bas will mir nid)t e. = dat is mij niet
recht duidelijk, dat kan ik niet inzien.
leudjtenb = helder, duidelijk.
ein'tiefern, fd)ro. (b.) = inleveren, overhandigen,
afgeven. dinlieferung, to. = inlevering; afgifte. ein'tieferung4Kein, m. = reeu. ein'.
ingesloten zijn; gelegerd zijn
liege'', it. (b.)
inliggend, ingein, inwonen; e i n li e g enb
sloten.
tinging, m. —5, —e = eenzelvige, zonderling.
ein'tippig = denlippig.
ein'toc4ett, Id)w. (11.) = met pen en gat verbinden ;
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icbw.
in de doos stoppen, inrekenen.
(1).) = in-, oplepelen. einlogieren (spr.:
..lozjie..), 114 e., fdpx). .) = inwonen, zijn
intrek nemen. ein'tbien, icbw. (b.) = (ein
¶3fanb, fete fort) inlossen ; (einen Wecbfel)
honoreeren, betalen. eitetOten, id)w. (b.) = insoldeeren. eitetotien,idm. (b.) =binnenloodsen.
fcbto. (b.) = in slaap neurien, zingen;
(van wind) gaan liggen.
ein'tnat§en, (b.) = inmaken, -leggen, (Ref)
mengen, beslaan. eitentaMegla6, I. = inmaakglas. eitentaftnett, !dm. (1).) = op betaling aandringen van.
I. eitemat = denmaal, den keer, eens; ten eerste;
auf e. = opeens; alle auf e. = alien tegelijk;
e. um bas anbere = om den anderen; e. ift
feittmal (ll); vgl. anb er. II. eintne eens, op
een keer, ereis; ntd)t e. = niet eens, zelfs niet.
tinutaleittW, f. — = tafel(s) (van vermenigvuldiging). eiteutalig = van edn keer; e.. e
3rdmien3ablung = storting in eens. efts'.
ustinnife§ voor den man, denmans.. .; (bot.)
ednmannig, -helmig. itensantstuagen, fit. =
ednmanswagen.
eitentarittieren, fcbw. (1.) = marineeren.
utarfr§, m. = intocht. eitentarli§ievett, id)w.
(i.) = binnentrekken, -rukken. eittlitat, f. =
verlies (in de maat).
tisentafter, m. —5, — = denmaster. eitemattig
= met den mast, ednmast...
einintauern, fcbto. (1.) = inmetselen, ommuren.
eitenteiliebt, fcbto. (1.) = inbeitelen. ein'.
mengen = .mif cl) en. ein'utengung, w. = inmenging; mengsel. ein'uteffen, ft (b.) = (er) in
meten; inmeten. eitetnieten, fcbw. (b.) = inhuren, een verblijf huren voor (iem.); (Star=
toffeln, Ruben u. it) inkuilen; fid) bet einem e. —
bij iem. (kamers) huren. fcbw. (b.)
= (er) inmengen, fit§ in (Wff.) e. = zich in iets
mengen, zich met iets bemoeien. eitentils§ung,
w. = inmenging; mengsel.
einuto'natig = van den maand, eenmaandsch.
einutoltattit§ = (edn)maandelijks(ch).
eitentuntute(1)n, icbw. (f).) = vermommen;
(warm) inpakken, instoppen. eitentiinben, fcbto.
(b.) = (uit)monden, uitloopen. titeutiinbung,
w. = monding. ein'utiittien, fcbw. (b.) = (munt)
hersmelten.
[Oin'utut, w. = eensgezindheid]. eiteutiitig =
eensgezind, eenstemmig. eitentfitigfelt, w. —
= eensgezindheid, eenstemmigheid.
ein'ssageln, fcbto. (b.) = inslaan, -spijkeren. ein'.
icbw. (b.) = (er) innaaien; (ein Stleib)
innemen; (wien: einett) inrekenen, in de doos
= inneming,
stoppen. ein'naftute, W.
in-bezit-neming; ontvang(st); = inkomsten; in S. bringen, ftellen = in ontvang(st)
boeken. aitenatnneauf alb m. = ontvang(st)post.
OinItabweauelle, = bron van inkomsten.
ein'ttafpneftube, w. = ontvang(ers)kantoor.
ein'tfailen, form. (b.) = bevochtigen, invochten.
eitenelmen, ft. (b.) = innemen: in bezit nemen;
mit Sturm e. = stormenderhand inn.; — bekleeden, in beslag nemen; vervangen; inkasseeren, in ontvangst nemen; inkomen hebben;
(91r3ttei) inn.; (bas Wrilbrtiid) gebruiken; (bie
Segel) inhalen, bergen; (eine abwartenbe
Stelluttg) aannemen; (ben Roof) bezwaren, benevelen; fur ob. gegen einen eing en omm en
fete (II); er war febr non ficb eingenommen =
met zich zelf ingenomen; (mix ift ber Kopf gan3)
eingenommen = zwaar, dof, duizelig. ein'.
*laments = innemend, aantrekkelijk, aan-
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genaam. ein'ne§uter, m. = ontvanger.
einnebuterei', w. —, —en = ontvang(ers)kantoor. eitetteinneritette, to. = ontvangersinvochten.
( .)
plaats. ein'nelett,
ein'nidets, fcbto. (f.) = indutten, insluimeren.
eitenieten, fcbw. (b.) = in-, vastklinken. cite.
*Oen lick fcbto. (b.) = zich (er) in nestelen (ook
fig.), zich vestigen, zich indringen.
ein'ttodeitt, id)w. (Ii.) = (gwst.) indutten.
—n = woestenij, eenzaamheid;
eitt'abe, tv.
(bap.) afgelegen hoeve = ber titebb§of:
eitebten, fd)w. (b.) = olien, (in)smeren.
= rangschikken, op zijn plaats
orbnen,
zetten.
ein'Oaden, fcbw. (b.) = (in)pakken; (fig.) zijn
koffers, zijn biezen pakken; get)brig e. = zich
volstoppen (met eten). eitepatfer, m. = pakker,
emballeur. tits'Oadung, to. = in-, Verpakking,
inpakken. eitepait§en, fdpm.
emballage;
= binnensmokkelen. eitt'Oaffest, fcbto. (b.) =
inpassen, -voegen. ein'pailieven, icbw. (1.) =
binnenkomen. ein'Oauren, fcbtt). (b.) = inpompen, -stampen. tin'Oaufer, m. —a, — =
instamper, repetitor. eisepeittc§en, fcbto. (b.) =
inslaan, -ranselen. fcbto. (b.) =
ompalen, palissadeeren. ein'Ofii§luttg, w. —,
—en = palissadeering. eite.Ofarren, fd)w. (ti.) =
bij een parochie of kerspel inlijven. ein'.
ersftett, idm. (b.) = in-, omperken, insluiten.
ein'Otamen, ftto. (I).) = (in)planten; inprenten. eiteptlaftern, idm. (b.) = met een
bestrating omgeven; in 't plaveisel inwerken.
eiteptiOdert, icbw. (1.) = vastpennen; met
paaltjes omgeven. eite#ftilgen, film. (b.) =
inploegen. eiseptropfen, icbw. (b.) = (in)enten;
instampen, instoppen.
Oitepflutber, m. —5, — = ednponder. ein'.
Ofiinbig = van edn pond, ednponds.. .
ein'oir§ett, fcbto. (b.) = (be)pekken, vastpekken.
fcbto. (i.) = binnentrekken (als
pelgrim). eiteplanten, idpx). (1.) omheinen.
eiteotaubern, fcbw. (b.) = inpraten. einlOteln,
fcbw. (b.) = (in)pekelen, inzouten ; vgl. e tin g.
eitepolig = ddnpolig.
eits'Oriigett, fcbw. (b.) = indrukken, -stempelen,
-prenten; bem (iebad)tttis e. = in 't geheugen
prenten. ein'prebigen, pro. (b.) = inpreken;
in slaap preeken. eitepreffett, fcbw. (b.) = inpersen; -drukken. ein'proben, .41robieren, fcbto.
(b.) = passen, probeeren; (stuk) repeteeren.
fcbw. (b.) = (einem etw.) inranselen. eitt'Oubern, icbw. (b.) .= (in)poederen.
eittlnuttOest, lobo,. (1.) = er in pompen. ein'.
#uppett WO, fdpo. (b.) = zich verpoppen.
ein'quartieren, fd)ro. (b.) = inkwartieren.
einiquartierung, w. —, —en = inkwartiering.
ein'quettett, fcbto. (1.) = in de week zetten,
weeken, wellen. ein'quetic§en, (I).) =
inpersen.
eiterabuten, fdpo. (1.) = in een lijst zetten, omlijsten, encacireeren. eiteraustne(1)n, fcbro. (Ii-)
= inslaan, inheien. ein'rangieren (spr.:
..r'dzjie..), fcbw. (b.) indeelen, rangschikken.
reiterate's, ft. (b.) = den raad geven, aanraden].
ein'rtiuMent, fcbw. (b.) = berooken. ein'•
rtiumen, fcbto. (b.) inruimen ; (Garen) inpakken; (einem etw.) afstaan, overlaten; toegeven,
-stemmen, inwilligen. titerautnung, w. = inmiming; afstand, overgave; toegeving, -stemming. eitertiuutung&faii, m. = toegevende zin.
ein'rautten, fcbw. (b.) = influisteren. ein'.
raufi§en, fd)w. (b.) = in slaap ruischen.
ein'rettnett, Rim. (b.) = mee-, er bij rekenen;
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mit eingerecimet = er in begrepen, meegerekend.
aitt'rebe, = tegenspraak, -werping, protest;
antwoord; exceptie. eitereben, fcbto. (b.) —
(einem etw.) inpraten, wijsmaken; (Out) inspreken, -boezemen; [in de rede vallen, tegenspreken]. eitereffen, [d)w. (b.) = (bie Segel)
reven. eiteregiftrieren, [d)w. (b.) = registreeren,
inschrijven. eitfregnen, [d)w. (b.) = inregenen;
eingeregnet ([ein) = door den reven (ergens)
opgehouden. ein'reiben, ft. (b.) = (er) in
wrijven; (in)wrijven; es einem e. = 't iem.
inpeperen. eitfreicOett, icbw. (ti.) = aanbieden,
indienen. Oitfreicbung, w. —, —en = indiening. eitt'veityn, `d)w. (1.) = (aan)rijgen;
schikken, scharen, in de rij, in 't gelid plaatsen,
indeelen; einem Regiment e. = bij een regiment
and., inlijven.
eitt'veibig = van den rij, van ddn gelid; met den
rij knoopen.
in'reife, ID. = ('t) binnenkomen (in een bepaald
land). ain'reifebetuitligung, w. = vergunning
om in een bepaald land te komen.
ft. (1.) = inscheuren; afbreken, omverhalen;
e., (f.) = [met geweld indringen]; (von linfitten,
9Jlif3brEtucben) toenemen, voortgang maken, inwortelen ; ein Lief eingeri[[enes Abel = een diep
ingeworteld kwaad. ein'reiten, [t. (1.) in-,
stukrijden; (eitt 91eitpferb) afrijden, gewennen;
(einem etw.) inpompen; e., (i.) = binnenrijden.
ein'renfett, [dm. (b.) = (ein 011eb) weer zetten ;
(eine Sacbe) wieber e. = weer in orde, weer in
't reine brengen, opknappen. eitfrennen, [d)w.
(b.) = in-, stuk-, openrennen; einem bie Ziir,
bas ,aus e. = (ook) iem. de deur platloopen;
(1.) : (auf %ff.) inr.
ein'ric4tett, [d)w. (b.) = inrichten, regelen, aanleggen, organizeeren; (emit Olieb) weer zetten;
fief) e. = zich inrichten, zijn huis inrichten,
meubelen; zuinig levee. eitfrit§tuttg, w.
zetten (eines
inrichting, regeling, schikking;
lieb es) ; stoffeering ; huishouden ; [eine e.. en
treffett = (zijn) schikkingen maken, (zijn) maatregelen nemen. ein'riegeln, icbw. (b.) = (achter
inrijtlen;
m.
grendel) opsluiten.
(de) inrij. [d)w. (1).) = schrammen;
inkrassen, -snijden. ein'rollen, fcbtu. (b.) = in-,
oprollen. eitt'roftett, [d)w. (b.) = (in)roesten.
ein'riidett, fcbro. (f.) binnenrukken; (non
lirlaubern) opkomen; (in jemattbs Stele) opvolgen ; e., (b.) = (Olcticbinen) koppelen, inhaken, inschakelen; in-, terugschuiven; (eine
3eile) laten inspringen; (in eine Seitung) opnemen, plaatsen; eine 9Innonce e. laffen = een
advertentie plaatsen. ein'tiidungdgebii0ven,
131. = kosten van plaatsing, advertentiekosten.
eiteriibrett, icbw. (b.) = ((Her) roeren; (Stall,
Zeig) beslaan, mengen; (larbe) aanmaken;
einem etw. e. = iem. een poets bakken.
I. tint, w. —, —en = e6n, aas. II. club, zie
e in I.
Sinlaat, w. = ('t) zaaien, gezaaide, zaaisel.
eittitideln, Rim. (b.) = in zijn zak (zijn beurs)
steken, opsteken, -strijken. eittladen, fcbtv. (b.)
= in een zak (in zakken) doen; verder = ein':
[ad eltt; ook (f.): in-, wegzakken.
[d)w. (b.) —
[d)w. (b.) = (be)zaaien.
inzagen.
= eensnarig.
ein'tathett, [d)w. (b.) = (in)zalven, balsemen.
Oin'falbung, zalving, balseming. ein'•
fal3en, [d)w. (b.) = inzouten; (fig.) inpeperen.
ein'fant = eenzaam, teruggetrokken, afgezonderd, alleen. ein'fa'menla#01g = ednzaadlobbig.

eittlantig = denzadig. tittlautfeit, tv. — =
eenzaamheid, afzondering.
einlattotteln, [d)w. (b.) = inzamelen, bijeenbrengen ; (9Ilmofen) ophalen; (Stimmen) opnemen ; bijeenzamelen. tinlantutfung, w.
inzameling enz., viii. ein amm ein. ein'fargett,
film. (b.) = kisten. Oinlaffe, = Zniarre;
O., w. = keep. ein'fali, m. = inzet, -leg; eigen
geld (loterij); (an Zifcben) (inleg)blad; (am
Stleibe) tusschenzetsel; olie- en azijnstel; onderdeel; inschuifstel; onderpand; vischvijver; ('t)
inzetten (v. een stem). titt'falfbetber, m. =
inschuifbeker. tin'fatigeWittt, 1. = stel in elkaar te schuiven gewichten. eitt'faliroOr, 1.,
•rüfge, w. = aanzetbuis, verlengstuk.
= aanzet-, wisselstuk (an einer
Wlate 3. O.). ein'fauen, [d)w. (b.) = bevuilen.
ein': quern, id)w. (b.) = in 't zuur leggen; (Zeig)
gisten. ein': augers, ft. (b.) = inzuigen, opslorpen. eittlaugung, w. — = inzuiging, opslorping. eittitiumen, fdw. (ti.) = (in)zoomen.
eitt'fr§ac§teitt, [d)w. (b.) = in een dons doen,
inpakken; (fig.) (in eine 9lubrif) schuiven,
brengen. ein'fflyuttelungnei0er, m. = inschuifbreker. eittldcifeln, [d)w. (b.) = (een
ketting) in elkaar schakelen; (een takel) inschakelen.
eitt'fc4alig = denschalig; denvliezig.
einittaiten, [d)w. (1.) = inschakelen, -lasschen.
Witticbalter, m. = inschakelaar.
= ddnschalig dier.
eittic§oltie-r,
Witticbaltung, w. —, —en = inlassching,
inschakeling. einittatmen, fcbtv. (b.) = verschansen. eittleVtrfett, film. (b.) = inscherpen,
op 't hart drukken. eitticbarrett, [d)w. (b.) =
begraven, in den grond stoppen.
denschaduwig.
eitelcOattig
schatten, taxeeren,
[d)w. (b.)
aanslaan. eittlebittputg, w. schatting, taxatie, aanslag. tittittagutg4fortnular, 1. = beschrijvingsbiljet. WinichittlungOtontmillion, ID.
= kommissie van schatters. ein'It4auen, [d)w.
(b.) = inkijken. eittidiaufeitt, fclytv. (b.) —
inscheppen.
ein'Kente, w. = (gwst.) buffet. cite.
fdienten, 1cbtv. (b.) = inschenken; (einem)
reinen Wein e. = klaren wijn schenken. ein'.
1fterett, ft. u. [d)w. (b.) = (schp.) (ein Zau)
scheren. eitt'Mettern, Rim. (b.) = in de schuur
bergen, opschuren.
ein'Air4tig = van den laag; ongetrouwd;
eenzaam.
eitt'ItOiden,fcbtv. (b.) =(in)zenden. Oitt'f(tidung,
w. = (in)zending. eittiMeben, ft. (I).) =inschuiyen; -duwen, -stooten; -lasschen; -stoppen,
-dringen ; (bas a3rot itt ben Df en) -schieten; fie§ e.
= (zich) indringen ; zich in 't kegelspel oefenen.
eittle4leber, m. = inschieter; -lasscher. Lin'.
= inschuifsel, inlassching, invoegsel. eist'lltief4ett, ft. (b.) = in-, stuk-, platschieten; (elnen, [id)) (in 't schieten) oefenen,
inschieten; (eine Wlinte) ins.; (Oelb) schieten,
inleggen, storten; (bas trot in ben .0f en) ins.;
(Weberei) inslaan, -schieten; eing e d) of en
[ein = geoefend, gedrild zijn; instorten;
[te binnen schieten]. eitt'lebiffen, [dm. (Ii.) =
inschepen, aan boord brengen. tin'ItOifiung , to.
—, —en = inscheping. eittlf4irren, [d)w. (b.) —
tuigen, inspannen.
eittlehlacbtett, fcbtv. (b.) = (huis)slachten; een
(land)goed met een grooter vereenigen (vgl.
Oiiterfcblatter).
= densoortig.
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einlignfett, it. (1.) = inslapen, (ook fig.) verzwakken, -slappen; (zacht en kalm) sterven;
ber tub ift mir eingegbiafett = mijn voet slaapt.
ein'Idgiif(e)rig = eenpersoons.
eittilifgafern, fcfpx). (b.) = in slaap doen vallen,
slaperig maken.
= denpersoons.
Sittit§ing, m. = inslag, plooi; inslag (wev.);
opnaaisel; hulsel; sponning, groef; ingesloten
brief, bijlage ; toevoegsel. eittlegitgen, it. (b.) =
(eittett Rage!, eine Ziir, ed)eiben, ben /3oben
eines gaffes, eitt einen deg) inslaan;
(einem etw.) inranselen; (Wenger) open-, stukslaan; ((b'er) doorroeren; (Garen) inpakken;
(43flansen) begraven; (in jembs. banb) toeslaan;
(non bem T■lit) inst.; e. in (n.) = behooren tot;
(ber bas ewitter, es) tint eingefcblagen =
(de bliksem) is ingeslagen; e., (1.) = gelukken,
slagen, goed uitvallen. Sinitblagfabett, m. =
inslagdraad. = er bij, er toe (hierbij, hiertoe, tot 't yak) behoorend; betrekkelijk,
desbetreffend ; kompetent. eittirbleidon, ft.
(i.), itch c., (b.) binnensluipen, (zich) indringen ; binnensmokkelen. ein'Ic§teiern, fcbw.
(b.) = den sluier doen aannemen; in een sluier
hullen; fid) e. laffen = den sl. aannemen.
I. einicbleifen, fcbto. (b.) = in-, naar binnen
sleepen; binnensmokkelen. II. ein'Aleifen, ft.
(b.) = inslijpen; graveeren in.
eittiCeppen, fcbw. (1).) = in-, naar binnen
sleepen, sleuren; binnensmokkelen; Seucben e.
ziekten overbrengen. ein'Idgiefiett, rt. (b.) =
in-, op-, omsluiten, omsingelen, bij, mee insluiten, (in Stlammern) tusschen haakjes zetten;
bevatten, inhouden; [ = ein 1 ci) r Etnf en]; vgl.
eingefd)loff en. einittliefilic§ = er in begrepen, vervat; bis 3u.. e. = tot en met; e. (mit
(5 en.) = met inbegrip van; inkluzief. sin'.
IdOietung, tr. = insluiting enz.; vgl. ein=
fcbli e 13 en. einit4lingen, ft. (b.) = ineenslingeren, -vlechten; inzwelgen. fcbw.
(b.) = in-, opslokken. eittldjinutmert, fcbw.
fcbto. (I.) =
insluimeren.
(1.)
insluipen. eittit§liirfen, fcbw. (b.) = insluipen.
titeitttufl, m. ('t) insluiten, insluiting, ingesloten stuk; 3rief mit e. = met geldswaarde;
mit (E. non = er in begrepen, inkluzief. SW.
Itftlufiseicbett, I. = haakjes.
einidintauf§en, Idm. (b.) = berooken, met rook
doortrek'ken. eittic§uteii@ebt fcbto. (b.) bet
einem = zich bij iem. in de gunst dringen.
eittliOnteidielttb = innemend, vleierig.
Idoneifien, ft. (b.) = in-, stuksmijten; (einen)
inrekenen. eiteliOntet3en, fcbw. u. ft. (b. u. f.) =
(samen)smelten , versmelten. eitt'Idniebett,
fcbto. (b.) = (er) in smeden, (eitten erbrecber)
in de boeien sluiten. eittlOntieren, idm. (b.) =
insmeren, -wrijven; kladden in. eittitttnuggeln,
1433. (b.) = binnensmokkelen; f idb e. binnensluipen. einitOtnit#ett, gbw. (b.) = vuil maken,
bevuilen.
einitOttatten, fcbw. (b.) = in-, vastgespen.
Ittnappen, fcbw. (b.) = (.2uft) happen; (non
einem Scbloffe, einer geber) dicht-, inspringen,
in-, aandicht knippen. einit§neibett, ft. (b.)
snijden ; inkepen; tief ins ber3 e. (fig.) — 't hart
doorboren; [bas Getreibe e. oogsten, maaien];
(ook) diepgaand, ingrijpend.
ein'Ittmeibenb
handzaagje (ber 93ucl)=
tin'Ittneibeitige,
binber).
ein'Ntteibig = met den snee, eensnijdend.
ein'ItOtteien, fcbto. (b.) = insneeuwen (i. a. b.).
= insnijding (eig. en fig.), keep;
feinife0ilitt,
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uitgraving, geul; schietgat; (im Sets) snijding,
cesuur; (opbrengst van den) oogst. ein'ffbnitiett,
fcbw. (b.) = insnijden (in bola u. eitt'.
ftOniiren, idno. (b.) = vastbinden, insnoeren,
inrijgen.
ein'ItOrtinfen, fcbw. (b.) = in-, beperken, inkrimpen, besnoeien, verminderen; iidj e. =
bezuinigen, zich bekrimpen; fid), feine 91usgaben
auf bas 9lottvenbigite e. = tot 't noodzakelijkste
beperken, bepalen, inkrimpen. ein'Ittriinfenb
= beperkend. titeltbriintung, —, —en =
beperking enz., vgl. einfcbrtinf en; (ook) voorbehoud. ein'Idgaubett, fdp. (b.) = in-, vastschroeven. [eittle4retten, zie einfcbitd)tern.1
SittlfOreibeattit, I. kantoor van inschrijving.
tittlefireibebrief, m. = aangeteekende brief.
ein'Idtreibegebiibr, w. = kosten van inschrijving, van aanteekening (non grief en).
Sin'ItOreibegelb, I. = Einfcbreibegebiibr;
en inschrijfgeld (Ivor gezellen) ; entree (bij lidmaatschap). ein'Icipeibett, ft. (b.) inschrijven,
registreeren; (einen Q3rief) aanteekenen, -geven;
„e .." (op den brief) = „aanteekenen". alit'.
Ittreibefettbung, w. = aangeteekend stuk, a .. e
zending. tin'Idireibuttg, w. = in-, overschrijving ; aanteekening.
I. eittifOreiten, ft. (f.) (eig.: binnenstappen);
(fig.) tusschenbeide komen, ingrijpen; optreden,
-komen (tegen); (gerid)titcb) optreden. II. Sin'.
IfOreiten, f . = ingrijpen, tusschenkomst,
inter ventie.
einicbroten, fcbw. (b.) = (ein War3) kelderen.
ein'ItOruntpfen, fcbto. (f.) = in (elkaar) krimpen,
verschrompelen.
Sinildjub, m. = inschuiving, inschuifsel, interpolatie. ein'Ic§iicbtertt, idjw. (b.) = bang, beschroomd maken, intimideeren.
rung, to. — bangmakerij, intimidatie.
eittlebuten, fcbto. (b.) = africhten, dresseeren;
opleiden (in een bepaalde leer); een school aanwijzen.
ein'te§ur, W. = wol van schapen, die dens per
jaar geschoren worden. eittiMitrig = wat
slechts eenmaal per jaar gemaaid wordt;
(schaap) dat eens per jaar wordt geschoren.
m. = storting (v. geld); (Oeb.) inslag. ein'Icbuftern, fcbw. (b.) inschieten,
verliezen, inboeren. eitticbiitten, fd)w. (b.) =
ingieten, instorten.
eittifOrgiriett, fcbw. (b.) = zwart maken; binm. —5, — =
nensmokkelen.
smokkelaar. ein'It§traign,
fd)w. (b.)
inpraten, wijsmaken. eittlittrefeln, fd)to.
(b.) = zwavelen. eittichtvenfen, fitly . (b. u.
I.) = binnen-, indraaien, -zwaaien; ook =
einienf en. eittitttrittbett, ft. (f.) = slinken.
ein'ItOtraren OM, ft. (b.) = trouw zweren aan,
zich door een eed verbinden.
eittlegeitt, fdpx). (f.) = binnenzeilen. einlegnett,
fdyto. (b.) inzegenen; wijden; (Stinber) kerkelijk aannemen. Sittlegnung, w. = inzegening,
wijding, aanneming, kommunie.
I. eittleben, ft. (b.) = in-, doorzien, inkijken,
onderzoeken, begrijpen, vatten.
einleften,
f. = inzicht, inzage; eitt E. (ii. . ^) baben
reden verstaan, de zaak begrijpen, billijk zijn,
zich ontfermen; [ingrijpen, tusschenbeide
komen].
inzeepen; (fig.) voor den
eittleifen, fcbto. (b.)
gek houden, in de luren leggen.
(ook
fig.), oppervlakkig,
eittleitig = eenzijdig
partijdig; e..e Stopffebmersen = schele hoofdpijn. Sittleitigfeit,
—en = eenzijdigheid
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enz., vgl. einfeitig. ein'Tenben, unr. (b.) =
(in)zenden, overhandigen. ein'tenbung, n). --(in)zending. ein'tenten, fd)w. (b.) = laten
zinken in, neerlaten; (tech.) inlaten, verzinken;
(91eben) zetten, poten.
tin'tev, m. —5, — = eenheid (in getallen).
ein'telfen, fcbw. (1.) = (tr.) inzetten (Steine,
31i1)ne u. a.); inlasschen; [gevangen zetten];
(bij 't spel) inzetten, (fig.) op 't spel zetten;
(ein ieft) instellen, -voeren; (einen in ein 9Imt,
eine 9Bitrbe) aanstellen, installeeren; (3u feinem
erben) aanstellen, benoemen; (eine Rommiffion)
benoemen; Ott far etw. e. = voor lets opkomen;
— (intr.) inzetten, -treden, beginnen, openers.
tinieliung, w. = inzetting, in-, aanstelling,
installatie. tin'tetiung6tuorte, $1. = inwijdingsw oorden.
allelic*, w. —, —en = inzage, onderzoek; inzicht, begrip, oordeel; Sur 0., Sur einfid)tnabme
= ter inzage. ein'ilittig, .114tOnoll = verstandig, oordeelkundig. ein'fittern, fcbro. (f.) =
in-, wegzijpelen, wegzakken. eitellebeglab, f. =
inmaakglas.
tinliebelei', w. —, —en = kluizenaarswoning,
kluis, hermitage. tin'itebeintann, m. = kluizenaar (fig. en eig.). tinliebter, m. —s, — =
kluizenaar. einliebleviltb = kluizenaars. ., als
een kluizenaar, eenzelvig. einliebein, .lieblern,
fd)w. (b.) = een kluizenaarsleven leiden.
ein'fiegetn, fd)w. (1.) = verzegelen, inlakken.
einlittlig = eeniettergrepig; (fig.) kort, onspraakzaam, afgemeten, stil.
eittlittgen, ft. (b.) = in slaap zingen; (einen
(fiefang) instudeeren. einlinfen, ft. (f.) = in-,
wegzinken, weg-, inzakken, -storten. [einAen,
ft. (f.) = in gaan zitten]. ein'iNev, m. —s, — =
inzittende, ingezetene; denpers000ns (rijwiel
bv.).
ein'filiig = met een zitplaats, eenpersoons.
[einWntaid = einmaI, etnftmais]. einlogig
= eenzolig.
ein'lliannen, ittp . (1.) = in-, voorspannen; (in
einen %Omen) spanners.
einiptinner, m. —s, — = rijtuig voor den
paard, eenspan; jongmensch; zonderling. ein'.
ftiiinnig = met den paard.
ein'tpei4ern, fdp. (b.) = op den zolder, in de
graanschuur bergen, opschuren.
ein'ipelsig = eenvliezig.
ein'fOrren, idyl). (1.) = opsluiten, gevangen
zetten. WittiPerrung, w. = opsluiting. ein'•
fOielen lid), fcbw. (b.) = zich inspelen. ein'.
fOinnen, ft. (1.) = inspinnen. ein'fOracbe, tv. =
tegenspraak, -werping ; zie verder e in fpru d).
ein'Weectien, ft. (b.) = (Out, Zroft) inspreken;
auf einen e. = iem. (dringend) toespreken; (bei
einem) a,an-, inloopen; — [een goed woord
doen; in de rede vallen]. ein'fOrengen, fd)ta.
(b.) = in-, besprenkelen; bestrooien; uiteen
doen springen; forceeren; ein Lod) in ben Welfen
e. = met springmiddelen een gat in de rots
makers; e., (f.) = (naar) binnen galoppeeren.
ein'tOringen, ft. (f.) = in-, naar binnen springen;
springen, barsten. ein'finitien, fcbtv. (b.) = inspuiten; een injektie geven; begieten ; bespatten. tin'tOri#ung, tr. —, —en = inspuiting,
injektie. Win'fOrnO, m. = protest, verzet, bezwaar ; e. gegen etw. tun, erbeben = tegen lets
verzet aanteekenen, protesteeren.
ein'Onnthen, •140ittben, fcfm. (b.) = (eig.) met
een spon (in)sluiten; (fig. gwst.) opsluiten,
inrekenen.
ein'Ontrig = met enkel spoor.
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einft = eens (nl. lang gekckn of in verretoekomst),
voorheen.
ein'itallen, fcbw. (b.) = stallen.
ein'ttännig = eenstammig.
ein'(tampfen, fd)w. (b.) = instampen; (erbe)
vaststampen; (Ziliter, nen) vernietigen.
tin'jtanb, m. = in-dienst-treding; intreepartijtje, -geld; [(fig.) e. geven = leergeld betalen]. tin'itanbOgelb, f . = entrée. tin'.
itanbOntann = einfteber. tin'fttutbOreib,
m. = inkoopsprijs. fin'itanbOverbt, zie 91 et b:e rs
r e cb t. ein'itantern, fd)w. (b.) = verpesten (door
stank). einiftauben, fdp. (f.) = onder 't stof
rakers. ein'jtauben, fcbw. (ti.) = met stof bedekken.
ein'itei6en, ft. (b.) = steken, prikken (in) ; (im
Spiel) troeven; feewiirts e. = in zee steken.
einifteden, fcbtp . (1.) = insteken, -doen; (ben
Degen) opsteken; (t5elb u. ti., aucb fig.) in den
zak steken; (einen Oerbrecber) opsluiten, inrekenen;(einen 93rief) in de bus doen; wer
austeilt, mu i3 aud) e. — wie kaatst, moet den
bal verwachten. ettefteb(e)n, unr. (b.) = in
dienst, in funktie treden; (fiir einen) in de plaats
treden, (iem.) vervangen, remplaceeren; (fiir
einen ob. ettu.) instaan, borg staan; aft feine
1Ther3eugung) uitkomen, staan; [aanstaan, op
handen zijn]. aitelteber, m. --s, — = plaatsvervanger, remplaeant. einIteigen lift, fcbw.
(b.) = binnensluipen. ein'fteigen, ft. (f.) =instappen; inklimmen. ein'ftellbar = (in)stelbaar. ein'ftellen, Rim. (b.) — (er) in plaatsen,
zetten, aanstellen, in dienst nemen, tewerkstellen; stallen; (931afcbinen u. ti.) instellen;
(even) zetten (op); (l3ferbe) stallen; (3ab .
lungen, 91rbeit, Weinbfeligfeiten) staken, schorsen ; (ben ll3etrieb) stopzetten; (9llif3braud)e)
afschaffen; eingeftellt fein auf (Mt.) = (fig.)
ingesteld, gestemd zijn op .. . ; lid) e. = (op afgesproken pleats) komen, verschijnen; zich vertoonen, zich openbaren, (onverwachts) komen.
OinIteltOatie, w. = garage.
ein'itellig = van een cijfer.
Win'itelltut§, f. = insteldoek. ein'tteltung, w. —
staking, schorsing; stand; stalling, garage enz.
vgl. einftellen.
einItennnen, fd)w. (1.) = (bie 9.1rme) in de zij
zetten, (ein Lod)) steken (met beitel).
einitend = eens, vgl. einft.
ein'Itiden, fd)w. (b.) = (er) in borduren.
einiftietig = denstengelig.
ein'itig = vroeger; toekomstig, vgl. einft.
einItintnten, fcbw. (b.) = in-, overeenstemmen;
(mit) inst. (ook fig.), mee aanheffen; [toestemmen]; eingeftimmt rein auf (lUf.) = gestemd zijn op .. .
einItinnnig = eenstemmig (eig. en fig.), eenparig, met algemeene stemmen. finiftintutig.
felt, w. — = eenstemmigheid, eenparigheid.
ein'ftWen, icbw. (1.) = instippen, -soppen.
einft'utal4 = eens, op een keer, ereis.
eiteftücrig = van een verdieping.
ein'ttoOfen, fcbw. (1.) = (er) in stoppen. chi'.
fteten, ft. (b.) = (er) in stooten, duwen; in-,
stukstooten, inslaan. ein'itreitten, ft. (b.) =
instrijken, -smeren; (Oelb) opstrijken. elleftreuen, fd)w. (b.) = (er) instrooien; (ben
q3ferben) nieuw ligstroo geven. ein'itritten, fcbw.
(1.) = (er) inbreien. einifttanten, fdp. (f.) =
in-, binnenstroomen. ein'itiiite(1)n, fd)w. (b.) —
een stuk inzetten. ein'itubieren, fd)w. (b.) —
instudeeren.
einItiinbig = denurig, eenuurs. . .
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ein'ttiirtnen, (1.) = binnenvliegen, -stormen,
(op iem.) instormen; auf feitte Oefunbbeit e. —
zijn gezondheid verwoesten ; e., (b.) = overhoop
gooien, vernielen. OinItura, m. = instorting,
-zakking. ein'ftiirptt, fdp. (1.) = instorten,
-vallen, -zakken; auf eitten e. = op iem. toevliegen, zich op iem. werpen; e., (b.) = doen
instorten enz.
einft'Weilen = onderdehand, intusschen, voorloopig, zoolang.
= voorloopig.
eittlubein, id)w. (b.) bemorsen, bezoedelen.
ein'ttigig = dendags.., eendaagsch, van den dag.
tin'tag6lIblume, m.; .ffiege, to. = eendags11bloem ; -vlieg.
eittlauMen, fcbw. (b.) = indoopen, -dompelen.
eittlattick m. = ruil, inruiling. ein'tattIcten,
fcto. (
= inruilen.
ein'teeren, Rim). (b.) = teren. eittleigett, fcbw.
(b.) = deeg enz.) beslaan. icbm.
(b.) = in-, verdeelen.
= dendeelig.
eittleitung, w. = in-, verdeeling.
tittle!, 1. —s, — = geheel. ein'tüttig eentonig. OitetOttigreit, w. — = eentonigheid.
ein'tottnen, fdm. (b.) = (in)tonnen, inkuipen.
tin'tractt, tv. = eendracht, eensgezindheid.
ein'tract)tig, .trtiebtiglic§ = eendrachtig, eensgezind. tin'tviicOtigreit, m., zie Eintracbt.
tin'trag, m. —(e)5, fridge = inschrijving,
boeking; nadeel, hinder, afbreuk; [inslag;
tegenwerping]; e. tun = benadeelen, afbreuk
doen. ein'tragen, ft. (b.) = in-, binnendragen;
inschrijven, boeken, aanteekenen, registreeren;
opleveren, opbrengen; eingetragene Stade =
gedeponeerd merle; [inslaan, inslag maken].
ein'traglitf) = winstgevend, voordeelig. tin'.
traglittreit, tv. — voordeeligheid. eite.
tragung, m. —, —en = inschrijving, hoeking.
ein'tviinten, fcbm. (1.) = drenken, doortrek'ken; (einem etw.) betaald zetten, inpeperen.
ein'triinfung, tv. = doortrek'king, drenking.
eittiviittfeln, Idyl). (ti.) = indruppelen.
I. eitetreffett, rt. (1.) = aan-, binnenkomen;
uitkomen, gebeuren, verwezenlijkt worden.
H. tin'treffett, 1. = aankomst; vervulling, verwezenlijking.
ein'treiben, ft. (b.) = (er) indrijven, -slaan; naar
binnen drijven; innen, inkasseeren, invorderen;
[dringen, in 't nauw drijven, vrees aanjagen].
tin'treiber, m. = inkasseerder. tin'treibung,
w. —, —en = inning, inkasseering. ein'tretett,
ft. (l.) = in-, stuk-, in elkaar trappen; in den
growl trappen, treden; e., (1.) = binnentreden,
-komen ; in dienst treden, gaan; in ein Stmt e. =
een ambt aanvaarden; (in ein Oefcbtift) komen,
treden; in bie 3eratung e. = tot de beraadslaging overgaan; itt bie Zagesorbnung e. =
overgaan tot de orde (van den dag); (fiir einen)
in de plaats treden, inspringen, (iem.)vervangen ,
't (voor iem.) opnemen; — intreden, beginners,
opkomen, ontstaan, zich voordoen, gebeuren;
es trat 91ube eitt = 't werd rustig. eitetretetts
bettfalf6' = als 't geval zich voordoet.
ein'tridjtern, fcbm. (b.) ingieten (met een
trechter); (einem etw.) inpompen, -stampen.
ein'trinten, ft. (b.) = indrinken, -slurpen,
-zuigen. Oitettitt, m. = binnentreden, -komen;
intrede; toegang, entrée; begin, intrede ('t) opkomen ; (ster.) immersie. ein'tritt4ftibig =
toelaatbaar. ein'tritt4gelb, 1. = entree-, toegangsprijs, -geld. tin'tritt6farte, = toegangskaart, -biljet. tin'tritt46itttter, 1. =
wachtkamer.
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ein'troiftten, fdm. (1.) = in-, uitdrogen, verschrompelen ; e., (b.) = uitdrogen. ein'trOOfeltt,
.troPfett, fd)w. (1. u. i.) = indruppelen.
ein'tun, unr. (b.) = er in doen; (Oaten, Borrate)
opdoen, inslaan; (einett Orief) in de bus doen;
[(einem etm.) overgeven]. ein'tunfen, 1dm. (b.)
= indoopen, -dompelen, -soppen. eittliirtnen
fcbro. (b.) = (gwst.) in den toren sluiten. ein'g
fittest, fdyw. (b.) = instudeeren; oefenen, africhten, drillen.
ein'unbadW5ig = een en tachtig.
ernung6antt, zie Einigungsamt.
ein'urnett, Rim. (b.) = in de (een) urn doen.
ein'berleibett, id)m. (1.) = innig verbinden,
vereenzelvigen; (ein .2anb einem anbern) inlijven bij, annexeeren. titt'Oerteibung, w. —,
—en = inlijving, annexatie; vereenzelviging.
ein'bernebniett, I. —s overeenstemming,
overleg, (goede) verstandhouding; goedvinden;
fid) mit einem ins e. feten = met iem. overleggen; 1jer3lid)es e. = entente cordiale. eitt'.
beritanbett = eens(gezind); akkoord; e.1 =
akkoordl aangenomen! e. feirt mit = akk. gaan
met. titt'bevftiinbtti6, 1. = (goede) verstandhouding ; overeenstemming; instemming, goedkeuring; im E. mit = in overleg met. [ein'=
beriteb(e)n unr. (b.) = 't eens worden].
einlber)tuadlett, ft. (i.) = ingroeien, inwassen,
saeengroeien.
ein'tvalfen, fdpm. (1.) — (2eber) olien, vetten;
(Zucb) dichtwalken; (fiA) e. = krimpen.
einlvai&ett, fcbw. (b.) = inwalsen, rollers.
ein'tuattb, m. —(e)s, . wiinbe tegenwerping,
bedenking; einett E. erbeben = een bedenking,
exceptie opwerpen, een bezwaar opperen.
tin'tuanb(e)ter, m. = landverhuizer, nt. immigrant. eittluanbern, id)m. (1.) = binnentrekken, immigreeren, inkomen. tin'tvang
b(e)rung, m. = immigratie. eittlnattbfrei -onbedenkelijk, onberispelijk. ein'tuart6 binnenwaarts, naar binnen.
ein'tueben, fcbtv. u. ft. (b.) = inweven, omwe'ven; invlechten, ineenwerken; fid) e. = (ook)
krimpen. ein'tuetbletn, icbm. (b.) inwisselen,
-ruilen. tin'tued)1(e)fung, tr. —, —en = inwisseling enz. ein'weden, fcbm. (ti.) = wecken
(inmaken). ein'tueben, fcbm. (1.) = naar binnen
weeken, in de
waaien. ein'tveil*ett, fcbm. (b.)
(in)wijden.
week zetten. eittlueibett, febto. (b.)
ein'tvetOutta, tv. —, —en = inwijding.
tittlueibung611.1eier, m.; .feft, I.; .prebigt, to.;
grebe, tv.; stag, m. = inwijdingsliplechtigheid;
-feest; -preek; -rede; -dag.
ein'tueitett, rt. (b.) = installeeren; in etnett Q3efit
e. = een bezit toewijzen. ein'tuenben, Rim u.
unr. (1.) = tegenwerpen, (er tegen) inbrengen,
bedenkingen maken, protesteeren; [besteden].
ein'tn en b un g , to. tegenwerping, protest.
ein'tuerfett, ft. (1.) = in-, stukwerpen, ingooien;
tegenwerpen, er tegen inbrengen; weer inbrengen (bij de masse). fcbro. (b.) =
inwikkelen; (in t3apier) wikkelen, pakken,
doen; (ein %rib) in 't pak doen, inbakeren; bie
baare e. = papillotten zetten. ein'tuiegen, 1cbro.
(1.) = in slaap wiegen (ook fig.), sussen; e., ft.
(b.) = inwegen. ein'tuitligen, fcbw. (b.) in OW.)
= toestemmen in (iets), (iets) inwilligen, toe-.
staan. ain'tviltiguttg, ro. —, —en = inwilliging, toestemming, verlof. ein'tuinben, ft. (b.) --inwikkelen; -vlechten; -halen, in-, opwinden.
ein'tuintern, fcbto. (f.) = invriezen; rid) e. (1.) —
zich voor den winter inrichten; e. (b.) : es minted
ein = 't wordt winter. ein'tuirien, id)m.(b.)
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inwerken, -weven; (auf einen) inwerken, drang
uitoefenen tin'tvirfung, w. = (in)werking,
invloed.
ein'tvOCA = van een week, eenweeksch.
ein'tualben, fcbw. (b.) = overwelven. ein'=
ttwOnen, icbw. (b.) = inwonen (ook fig.); (een
kamer) uitwonen, bederven; fit§ e. = gewennen,
akklimatizeeren, (zich) inwonen. tin'tvointer,
m. —s, — = inwoner. ein'tuefinertnelbeautt,
f. = (kantoor van 't) bevolkingsregister. tin'=
tuoipterfttaft, w. — = (de) inwoners. tin'=
tuoOttertuebr, w. = burgerwacht.
tin'tuointung6batt6, 1. = eengezinswoning.
ein'tvotten, unr. (b.) = er in willen;, bas will
ibm nicbt ein = dat wil er bij hem niet in, dat
begrijpt hij niet, kan hij niet gelooven, aannemen e. d. ein'troiiigett, fcbw. (b.) = inwoelen,
-graven. ein'tuurf, m. = tegenwerping, bedenking; opening (lriefe, Oelbrtftcfe u. a.
bineinauwerfen). ein'ttntraeln, fcbw. (1. aucb b.),
90 e. (b.) = wortel schieten, inwortelen,
-vreten, -kankeren.
tin'iaiii, w. = enkelvoud.
eitt'iablen, fcbw. (b.) = betalen, storten. ein'.
3Ftbieu, fcbw. (1.) = (er) in tellen; meetellen,
-rekenen. Oitt'aaOluttn, w. = betaling, (gedeeltelijke) storting. eitt'atAnett, fcbw. (1.) = in-,
.uittanden, getand maken, inkepen. eittlapf en,
fcbw. (b.) = in-, overtappen; (tim.) met pen
en gat verbinden; (spaken) inlaten. ein'5etutten,
fcbw. (b.) = omheinen.
ein'5e0t (obb.) = ein3eln.eitt'ie1jig= eenteenig.
ein'ebren, fcbw. (b.) = interen; e., (f.) u. 1itt e.
(b.) = slinken, wegteren. ein'ieic§nett, fcbw. (1.)
= (er) in teekenen; aanteekenen, merken; inschrijven, noteeren.
ein'aellig = denregelig.
ahead... = (dikwijls) afzonderlijk, speciaal.
tin'aelbing, 1. = elk ding op zich zelf, individu.
ein'ider, zie Ein3ler. tin'aelfall, m. = afzonderlijk, eenig geval. CilitletfratOt, w.: in
. = als stukgoed verzonden. tin'aelgefeil#,
zie =f ampf. tin'plbaft, w. = eenzame op-.
sluiting. ein'aetbeit, w. —, —en = bizonderheid, detail; auf e.. en eingeben = in details
treden. tin'selintereffe, 1. = persoonlijk,
speciaal, afzonderlijk belang. ein'Aelfantpf, nt.
= gevecht van man tegen man. ein'aelfavte,
w. = afzonderlijke kaart, afz. biljet. tin'.
selieben, 1. = eenzaam leven.
einlein = alleen, afgezonderd, enkel, afzonderlijk, per stuk, den voor den; ber e..e fellenrcb =
de enkeling, 't individu; bie e.. en 11mittinbe =
de bizondere omstandigheden; E.. es bat mir
gefaliett = enkele deelen, dingen zijn mij bevallen; im e.. en = in bizonderheden. on'.
&ellneiO, tn. = prijs per stuk. tin'iefrittter,
tn. = alleenrechtsprekende rechter, unus judex.
tinletftant, tn. = (elke) bondsstaat (afzonderlijk). ein'otteite, $1. = onderdeelen, afzonderlijke deelen. tittlefunterritOt, tn. = hoofdelijk
onderwijs. titeielbertattf, tn. = verkoop in
't klein. tin'aelberfebr, m. = detailhandel.
tittleituefen, 1. = individu, eenling.
eitt'5iebbar = invorderbaar; (zo.) intrekbaar.
ein'aieben, ft. (1.) = intrekken, -halen;
-ademen; innen, inkasseeren, invorderen; verbeurd verklaren; innemen, nauwer waken;
[beperken]; arresteeren, gevangen nemen;
(einen gloften) in-, terugtrekken; (bce 91eferue)
oproepen; bie bOrtter e. = (fig.) in zijn schulp
kruipen; ((rfunbigungen) inwinnen; (eitt 91mt)
afschaffen; (bei Zerfteigerungen) aanhouden;
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(91ftien) ongeldig verklaren, amortizeeren; (eine
3eile) laten inspringen; e., (f.) = binnentrekken, zijn intocht houden; een woning betrekken;
(bei einem) komen wonen; (von WIfiffigfeiten)
intrekken, -dringen; vgl. S e g el. tin'aiefong,
w. —, —en = intrekking, ('t) inhalers, inning,
inkasseering; verbeurdverklaring; gevangenneming ; oproeping (voor den dienst); ('t) betrekken (v. woning); vgl. ein3leb en. tin'.
5iebung6gebitOrett, $1. = inkasseeringskosten.
eiteiiff(e)rig = van den cijfer. ein'aig = eenig,
enkel, zonder gelijke, eenigst; e. unb alleen =
eenig en alleen; e. baftebenb = eenig, ongeevenaard; (ebb.) = ein3eln. ein'iintutig =
eenig (inzijn soort). eineler, tn. —s, — —
snorder (rijtuigondernemer met Ma paard). eite.
aüttig = van den duim, denduims.
eitt'audern, fd)w. (b.) = in de suiker leggen.
tin'attg, tn. = intocht; intrek (in eine aBof
nung). ein'itntingen, fd)w. (b.) = inklemmen,
inpersen.
eire'ne, zie 3rene.
ei'ruttb = eirond, ovaal, elliptisch.
I. Eis (spr.: eeies), 1. —, — = els, e-kruis.
II. tiO, 1. —es = ijs; (ber W1u13) gebt mit E. =
kruit ; bas e. bred)en = 't ijs breken, een begin
maken; einen aufs E. fftbren = iem_ een strik
spannen, beetnemen.
tiO'Obarat, tn. = ijstoestel. eiWbabtt, w. =
ijs-, glijbaan. tiWbattf, w. = ijsbank. eiWbtir,
ut. = ijsbeer. eid'bebetft = met ijs bedekt.
eiWbein, 1. = heup-, stuitbeen; (spijs) varkenspoot(je); E.. e 1)aben = ijskoude voeten hebben;
(berl.) einem bie e..e tniden = iem. zijn
ribbekast stukslaan.
tiflierg, tn. = ijsberg; gletscher. eiWbeutel,
tn. = ijszak. tiWbod, tn., .bretter, tn. = ijsbreker, -bok, -ploeg. tWerente, w. = roomijs.
tiWbede, tn. = ijsvloer, -korst.
I. ellen, fd)w. (b.) = ijs uithakken, breken;
doen bevriezen; in de bijt visschen; e., (f.) =
bevriezen. II. ellen, fcbro. (b.) = (paarden enz.)
beslaan. III. tilen, 1. —s, — = ijzer; (hoef)ijzer; bie I. = de boeien, de ijzers; matt muf3
bas 2. fcbmiebett, folange es beir3 (warm) ift =
men moet ... terwijl 't heet is; 9lot brid)t e. =
nood breekt wet; er gebert fcbon linter bas cite
e. = hij is niet veel meer waard.
trienctber, w. = ijzerader. trfenattien, V. =
ijzerwaarden. tilettarbeit, w. = ijzerwerk,
werk in ijzer. tilettaufthfung, ID. = ijzeroplossing. erjettbabn, to. = spoorweg, -baan; mit
ber II. reifen = per spoor reizen. ti'lettbaOn.
attic, to. = spoorwegaandeel. tilenbaOnautt,
1. = kommissie van toezicht op de spoorwegen.
tilettbatittbau, tn. = spoorwegbouw. tilen.
baiinbefOrberunft, w. = vervoer per spoor.
OrlettbnOnbetvieb, tn. = spoorwegexploitatie,
-bedrijf. Orlenbalinbriitfe, w. = spoorbrug.
tilettbaintbirettion, to. = spoorwegdirektie.
tilenbairter, tn. —s, — = spoorwegman,
-beambte, -wegarbeider.
tilenbtOttngefeliftftaft, w.; .TOttig, tn.;
.(qtter)1Mtvette, w., .14iene, w.; .unfall, tn.
(.uttfaiicf, f.); =wagers, m.; =mute, v. =
spoorweglimaatschappij; -koning; -dwarsligger;
-rail; -ongeluk; -rijtuig; -waarden.
tilenbergtvert, 1. = ijzermijn. eilenbefttlag,
m. = ijzeren beslag. tilettbeton, tn. = gewapend beton. ti'lettbleck 1. = plaatijzer, ijzerblik. eilenbrafit, tn. = ijzerdraad. triers.
brabtfeit, 1. = ijzerdraadkabel. tiletterbe, w.
= ijzeraarde. tiletters, f. = ijzererts. ellen.
12
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1. =
farbig = ijzerkleurig.
ijzervijlsel. eilenfeit' ijzerhard, -sterk.
eilenffed, m. = ijzer-, roestvlek. ei'lettfreffer,
m. = ijzervreter; zwetser. eilettgang, ttt. =
ijzerader. Orfettget)aft, m. = ijzergehalte.
triengerat, 1, = ijzeren gereedschap. Oilenge.
Winitung, = ijzerwinning. ti'fengieteeei, w.
= ijzergieterij. eilettgitter, 1. = ijzeren hek, ij.
rooster. eillengtani, m. = ijzerglans. Om.
gran = staalgrijs. erfengrube, = ijzermijn.
eilen tott, m. = ('t) gieten van ijzer; gietijzer.
ailenguttuaren, $1. = gegoten ijzerwaren.
ellenbaltig = ijzerhoudend. ainienOantnter,
m. = ijzersmelterij, -hut; hamer v. d. ijzersmelterij. eilenOattbet, m. = ijzerhandel.
ij zerzaak, -winkel.
Silen0anbtung,
I. = ijzereilenbart' = ijzerhard.
hout. ti'lettOut, m. = helm; (bot.) akoniet,
—
eriellOiltte,
monnikskap; grasklokje.
ijzersmelterij, -hut. trieninburtvie,
= ijzerindustrie. tilenfie6, m. = ijzerkies. ilett.
fonittuftion, = ijzerkonstruktie. erten.
trans, m. = handel in allerlei ijzerwaren.
tiletttraut, 1. = ijzerhard, verbena; ijzerkruid.
eilento6= zonder (hoef)ijzer. Oilenutittel, 1. =
ijzerhoudend middel, staal. allenofen, m. =
ijzeren kachel; smidshaard. eilettogt)b, 1. =
ijzeroxyde. eiriettplatte, tv. = ijzeren plaat.
tilettOrobe, = monster, proef (uit een mijn).
Oriettroft, m. = ijzerroest. Oilen1413, 1. =
ijzerzout. erfettlattb, m. = ijzerhoudend zand.
eilettfaure, = ijzerzuur. OrfettiCene, w.
= spoorstaaf, -rail. arlettKimutel, m. =
ijzerschimmel (donkergrauw paard).
= ijzerslak. 011enftWag, m. =
fignde,
ijzerhamerslag. eilettlittuftr 5 e, to. = koolzuurijzer, ijzerschuim.
431. = ijzervijlsel. tilettiOat,
= spaatijzersteen.
Orfenftab, m = ijzeren staaf.
= ijzersteen, -erts. Ortenitufe, to. = ijzermijn;
ijzeren (trap)trede.
OWente, w. = ijseend.
= tinktuur van ijzer.
Ortentinftur,
ijzervitriool. Orfetttualituert, 1. =
Oitriot, m.
ijzerpletterij. Oilentnare, = ijzerwaar.
tileutuallev, 1. = ijzerhoudend water. allot.
Wert f = ijzerwerk; smederij; smelterij,
gieterij. artenseit, U3. ijzertijd(perk); (fig.)
ijzeren eeuw. eilett3eug, f = ijzeren gereedschap.
ei'f ern = ijzeren; (fig., ook) stalen, vast, stevig,
onveranderlijk; e.. er W1eir3 = stalen vlijt; baa
E.. e (.51reu3) = 't IJzeren Kruis; e.. es
Stapital = onaflosbaar kapitaal; e er Oertartb
= vaste, onverminderbare voorraad (voor
't leger).
= ijstocht, sledevaart.
1114'f abet,
1. = ijsveld, -vlakte.
m. = ijswalvisch.
= vrij van
giblift4e, to. = ijsvlakte.
Us, ijsvrij. OIO'gang, m.
ijsgang, kruien van
't ijs. aid'gebirge, f. = ijs-, gletschergebergte.
1. = ijsglas. eid'grau' = wit van
ouderdom, hoogbejaard. gio'grubc, to. = ijskelder, -grot. 018'bellige(r) = ijsheilige.
= ijsgrot.
ti6VOle,
= met Us bedekt; ijskoud, ijzig.
U3. = ijsschuit.
ijskoud, verkleumd. tiblelter, tn.
= ijskelder (ook fig.). eid'fluft, to.
vorstspleet (in $iiumett).
= gebarsten,
gesprongen (van de kou). siblraut, 1. = ijsplant. OiO'frufte,
= ijskorst.
nt.
ijsemmer. ei6lauf, tn. = ('t) schaatsenrijden. eWtaufbevein, tn. = ijsklub.
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= ijsmachine. eidlneer, 1. =
inajdOne,
IJszee. eiblnuttev = ijsmoeder (tole
rijm, witte
mutter). 601ttebel, m. =
nevel.
1. = ijsnet. WIO'Ofa§1, m. =
=
ijsbreker (nor eitter Orilcfe). tid'Oftanse,
ijsplant. tiOlifitta, tn. = ijsploeg.
m. = ijshaak, -houweel. eid'Ounft, nt. =
vriespunt. eiWrinbe, to. = ijskorst.
OA, tn. —es, —e = (gwst.) bloedzweer.
= ijszaag. u). = ijsschol, schots; e..tt filbren = kruien (van
rivier). WiWfihranf, tn. = ijskast. tiWittub,
= schaats, sneeuwschoen.
—n = bloedzweer.
ib'ipi e, to., .1porn, nt. = ijspunt, -spoor.
m., zie =gang. aidlvethen, I. =
kruien (van 't ijs). eidibogef, tn. = ijsvogel.
eiWinden, .3apfen, nt. = ijskegel. eib'seit,
to. = ijstijd.
ei'tel = ijdel: nietswaardig, leeg; verwaand,
ingebeeld; enkel, louter, onvermengd. andel!,
to. —, —en = ijdel gedoe, ijdelheid.
tn. —, —en = ijdelheid: nietswaardigheid,
beuzelarij; verwaandheid, inbeelding, behaagzucht.
m. —a = etter. eilevartig = etterachtig.
Oilerbeute, to. = ettergezwel, abces. %Nev.
bitbuttg, to. = ettervorming. tilerblattet,
to. = etterblaas, puist. arterflut, tn. = ettering, etterafscheiding. Wilerfrat, m. =
invretende verettering Wtergelihnntlit, to. =
ettergezwel, abces. eile0aft,
etterachtig. eil(e)rig = etterend, etterig.
ei'tern, f(l)an. (b.) = etteren, dragen. evteritod,
m. = etterprop, steenpuist. erterung, —,
—en = ettering.
1. —es = eiwit. eilueitsftaltig = eiwithoudend. ertveltfarPer, m. eiwitlichaam.
allueltitoff, tn. = eiwit(stof).
ej. = ejusdem: van dezelfde maand, van
'tzelfde jaar.
eieftion', —, —en = uitwerping, -drijving
(aus bem Q3efit). ejiaie'rett, idm. (b.) = uitwerpen, -drijven.
I. elet, m. —s = tegenzin, afkeer, walging,
hekel; e. nor (sat.) = afkeer van, tegenzin in;
bie Melt lit ibm Sum e. = hij walgt van de
wereld; biz S um e. = tot walgens toe; ber
baa) E. = die naarling. II. clef = kieskeurig,
vies; verder = efelbaft.
e'reffiaft = afkeer-, weerzinwekkend, akelig.
zie Mtg. e'feln, id)tD. (1.) = walgen,
hinderen; es efelt mir (ob. mid)) nor (tat.) —
ik heb een afkeer van, ik walg van; ild) e. nor
(Dat.) = walgen van, een afkeer hebben van.
Olelnante, tn. = bij-, schimpnaam.
ettaireur' (spr.: iklêreur), m. —a, —e = eclaireur, veldverkenner.
(flat' (spr.: eekla), m. —a = éclat, glans, opzien.
ettatant' = eklatant, schitterend, in-'t-oogloopend.
Offertifer, tn. —a, — = eklektikus (uitkiezend
filozoof). McNiff§ = eklektisch, uitkiezend.
efieftlii6Ittu4, — = eklekticisme, verkiezing (in filozofie).
et'lig = weerzinwekkend, onaangenaam, akelig;
netelig, lastig, fataal ; kwaad, boos; e . . er
nare jongen; baa fortet e.. ea Gelb
Zunge
akelig veel.
—n = eklips, verduistering.
ttiOle, u).
133. — = ekliptika, diereriem. ef/W.
tifc# = ekliptisch.
—n = ekioge, herderszang.
efto'ge,
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Ctolfaile (spr. . . seze), w. —, —n = ecossaise,
schotsch(e dans).
ittitale, w. — = extaze, verrukking. ffftai.
tires,, m. —s, — = extatikus: verrukt, bezield
prediker, waarzegger. etftalile4 = extatisch,
verrukt.
lient', 1. —a, ---e = ekzeem, huiduitslag.
Clabovat, 1. —(e)s, —e = elaboratie, bearbeiding, uitgewerkt voorstel.
Clartiilte, to. — = elasticiteit, rekbaarheid,
veer-, spankracht. eIn'ttifeb = elastisch.
elb'ablotivtd, a iturtufirt6 = de Elbe af, de
Elbe op. Orbe, w. = Elbe.
Mit m. —(e)s, —e = eland.
Olbova'bo, zie Dorabo.
Clef ant', in. —en, —en = olifant; aus einer
gitilde einen cf.. en madjen = sterk overdrij'ven.
Clefan'tenffillOver, m.; .ovbett, m.; gritifel, tn.;
.ia0n, m. = olifantsIlleider (kornak); -orde (in
Denemarken); -snuit; -tand.
elefanti'afib, w. — — elefantiasis, verbeening,
verharding van de huid.
elegant' = elegant, fijn, smaakvol. elegtute, tv.
— = elegantie, bevalligheid.
elegie', w. —, —n = elegie, klaaglied. Vie'=
niter, in. —5, — = elegisch dichter. elegifi# -----elegisch, klagend, weemoedig.
elettib' = elektief, uitgekozen, keur. .. .
Clettoval'Maf, 1. = keursaksisch schaap.
Clettovalloolle, w. = wol van 't keursaksische schaap, fijnste wol.
elef'trifer, m. —s, — = elektricien. elertrife§
= elektrisch, elektriek; bie E.. e = de (elektrische) tram. elettvilie'ven, ittn. (1.) = elektrizeeren (ook fig.). eleltvitiev'maMine, w. —
elektrizeermachine. Clettviiitiit, tn. — =
elektriciteit.
Cleftviiittitd'Illeiter, nt.; slebve, w.; •quelle, W.
= elektriciteitslIgeleider ; -leer ; -bron.
ClettriiiteitWutellev, tn. = elektrometer. eler.
tribitatOttteri, 1. = elektrische centrale. Clef'=
tvochentie', tn. = elektrochemie. elettro'be, w.
—, —n = elektrode (pool v. een gale. batterij).
Clellvobnnalnit, w. = elektrodynamika.
elet'tvogalna'nifit = elektrogalvanisch. Old=
tvoltyle, w. — = elektrolyze (scheiding van
chemische verbindingen door elektriciteit). eler.
trontagne'tift0 = elektromagnetisch. aid'=
trontagnetid'utu8, m. = elektromagnetisme.
MeltvolInteler, 1. (u. m.); .tnolov, tn. •, etten,
$1.; .4)0or', tn. —5, —e = elektroilmeter;
-motor ; -nen; -foor.
ft lettvolgotr, 1. —es, —e; qtalit,tv.; .teilrnit,
w.; =tecb'nitev; .tilevapie' w.; .ttOte', w. — -elektrollskoop; -statika; !tecimiek; -technikus
(elektricien); -therapie; -typie.
Cement', 1. —(e)s, —e = element (grondstof;
bestanddeel; beginsel). dementia' — elementair,
onontwikkeld, eenvoudig; lager Mententar'.
bud, 1. = eerste beginselen, gronden, aanvangsboek. elententaVgetualt, tn. = natuurkracht,
onweerstaanbaar geweld. elententa'410 =
elementair, eenvoudig.
Mententavlitlaile, tv.; .1e0rev, tn.; ifibute, tn.;
iunterricbt, m. = lager(e) klasse; 1. onderwijzer ;
1. school; 1. onderwijs.
Clementarloevt, zie elementarbuck
Olen, m. u. I. —s, — eland.
I. elenb, 1. —5 = ellende, hood, [ballingschap].
II. elenb, 9.tbi. = ellendig, ongelnkkig, jammerlijk, erbarmelijk, gering, slecht; (and) 91bv.)
e. reit = bar rijk.
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e'tenben, itto. (I).) = (stud.) plagen, vervelen.
e'lenbiglii§ = ellendig.
Clett4114aul, 113.; =born, I.; .leber, 1. = elands11huid; -hoorn; -leder.
elentier, 1. = eland.
eteono've, tn. = Eleonora.
eleull'uilMe (Welke, Oebeimniffe) = Eleuzinische
(myster ien).
Clebation', w. — = elevatie. Clebation6'.
tvintel, tn. = elevatiehoek. Clebalov, tn. —s,
..to'ren = elevator.
Cle'be, tn. —It, —n = elëve, leerling. ele'bin,
w. —, —nen = eleve, leerling(e).
I. elf = elf; bie Elf = de elf; elfe = elf.
II. elf, in. —en, —en, elle, w. —, —n = elf,
alf, luchtgeest.
aired, 1. = elfhoek.
[el'fen .= ivoren, elpen(beenen)]. ellenbeitt,
1. = elpenbeen, ivoor. ellettbeittadig = ivoorachtig. ellettbeinball, in. = ivoren bal.
ellenbeinbveihllev, nt. = ivoordraaier. ellen.
banal* = ivoren. Ol'fenbeintugel, m. =
.
ivoren bal.
ellettOaft = elfen.. ., tooverachtig. Clletttanig, in. = elfenkoning. 011entani, M. =
elfendans.
eller, in. —a, — = elftal; elfer (wijn van '11).
ellevlei' = elferlei.
elt'llfmt; sitiftrig; .mill, .filbig, u. a. = eff11voudig ; -jarig ; -maal; -lettergrepig e. d.
ffriebe, w. = Elfrieda.
elf't(e, —es,, —0) = elide. elflebalb' = elfdehalf. Mrtel, 1. —s, — = elide (deel) (bas ('.
nom Oetvinn, brei E. bee Omen, ein e. Elleter,
eine e. aneite). elftett6 = ten elide.
erger, tn. —s, — = aalgeer, elger.
eli'ab, tn. = Elias, Elie.
elibie'ven, ittn. (I).) = elideeren: uitlaten,
uitstooten.
elFgiu4, tn. = Eligius, Eloysius.
(elimination', w. —, —en = eliminatie.
elintinie'vett, id)m. (1j.) = elimineeren, weglaten, schrappen.
elila, w. = Elize. elilabet§, ro. = Elizabet.
ali'le, re. = Elize, Lize.
Clifton', w. —, —en = elizie; uit-, weglating.
elile, w. — = elite, keur, ('t) beste, (de) bloem.
eligiev', I. —s, —e = elixir, elixer, uittreksel.
Wien! = eljenl hij level
t21'la, to. = Ella.
ell'bogen, tn. —s, — = elleboog. ali'bogett=
fretinit, zie Ellenbogenfretheit. all'bogen.
gelent, I. = ellebooggewricht. elle, w. —,
—n — el.
011(en)bogen, zie eIthogen. 011(en)bogett•
fveibeit, w. = elleboogvrijheid, vrijheid van
beweging. ellettbreit = een el breed. ellen.
fang' = een el lang; ellenlang. allenntafs,
1. = ellemaat. eflettreitev, -sitter, nt. —
elleridder, garen- en bandkoopman. ertenware,
tn. = ellewaar, manufakturen. ellentuelie =
bij de el.
Oyler, zie Erie.
evil, Iv. = Elli.
elliirle, w. —, —it = ellips: weglating; kegelsneelijn. 011it;lolb', 1. —(e)s, —e = ellipsoide.
elliOlifit = elliptisch. elliOtiiitat', w. —
ellipticiteit, afplattingsgetal,
altneleuev, 1. = St.-Elm(u)svuur.
eloOn', 13I. = Elohiem, God.
Moquette, w. — = welsprekendheid.
ertitte, ro. —, —it = grondeling.
*Ufa, w. = Elza.
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%nail bad, ber .. Iles = Elzas. anititer, m.
—5, — — Elzasser. entillitet = Elzasser.
allafp2ott'ringen, 1. —s = Elzas-Lotha-

ringen.

014'beere, m. = elsbes. alWbeerbatn, m. =

elsbes(seboom).
eIO'bet0, tr. = Elizabet.
016'bruct, zie Cienbrucb.
Lane, w. = Elsje. II. ane, w. —, —n = elft;
els, elzeboom.
(nen/mit, zie erlenbrud).
anter, w. —, —It = ekster. enter/mut' = zoo
bont als een ekster, kakelbont. entertaft =
eksterachtig. anter(n)auge, 1. = eksteroog,
likdoorn.
enerlitt = ouderlijk. erten, $1. = ouders;
(bas ift) nid)t non fd)led)ten e. = van de bovenste plank, niet mis. ellerttliebe, W. = ouderliefde. enernlob = ouderloos.
elOtinicte Welber = Champs-Elysées (in l3aris);
bie e..n Oefilbe = de Elyzeesche Velden.
altrtiunt, 1. —s = Elyzium (verbliji der zaligen,
verrukkelijk oord). eltriitet = elyzisch, paradijsachtig, zalig, hemelsch.
allebir (3 = z) = Elzevier. al'gebiraudgabe,
w. = Elzevieruitgave. al'3eDirtormat, 1. =
Elzevierformaat.
fantail' (spr.: imaj), 1. —s, Enttaille (spr.;
imalje), m. — = email. entaillie'rett (spr.:
emaljieren), ftro. (1.) = emailleeren. atnail'•
malerei, w. = emailschilderkunst. tutail'a
id)i0t, m. = emaillaag. entait'irftifb, 1. =
gei,mailleerde plaat.
emanation', w. —, —en = emanatie: uitstrooming, -straling; afkondiging.
autalutel, m. = Emanuel.
antattbiOation', m. — = emancipatie. eutanaig
pie'ren, fd)w. (b.) = emancipeeren.
atnballage (spr.: dbalaazje), m. —, —n =
emballage, verpakking. emballie'ren (spr.:
ab . . .), fcbto. (b.) = emballeeren.
autbaego, 1. u. m. —s = embargo: beslag (op
schepen), scheepsarrest.
anthlem', 1. —s, —e = embleem: zinnebeeld,
kenteeken. entblentalitit = emblematisch,
zinnebeeldig.
amt'Orith m. —en, —en = goudmerel, geelvink.
ant'brOo, m. —s, —'nett = embryo, vruchtkiem. entOrOo'nilet = embryonisch, onontwikkeld, in de kiem.
antenbation', tn. —, —en = emendatie, verbetering. entenbie'ren,fcbto. (1.) = emendeeren,
verbeteren.
anterit', m. —en, —en, anteititub, m. —, ..ti =
emeritus, afgetreden(e); q3aftor e. = emeritus
predikant. emeritiert = emeritus.
*migrant', m. —en, —en = emigrant, landverhuizer. %migration', w. —, —en =
emigratie. entigrie'ren, fcbtn. (b.) = emigreeren.
a'util, m. = Emil(ius). atnilia, %%Wile, W. —
Emilia, Emilie.
eminent' = eminent, uitstekend, voortreffelijk.
antinetta', tn. —, —en = Eminentie (kardi-

empfinbungslo Peat.

ant'utentaler, m. —s, — = Emmcndaler (bewoner van, kaas uit 't Emmedal).
ent'uter, m. = spelt.
atn'uteritt, 1. —5 = Emmerik.
antoluntette, f. —(e)s, —e = emolument, bij-

verdienste, voordeel.

*motion', w. —, —en = emotie.
[etttOta'tett, zie empfangen.] tuditattg', tn.

—(e)s = ontvangst, onthaal, opname; in e.
nebmen = in ontv. nemen; ber gute e. = (ook)
de goede overkomst; ben ( . beftectigen, erlennen
= de ontv. melden, bevestigen; ben e. be=
fd)einigen = voor de ontvangst teekenen.
eutpfang'00arat, tn. = ontvangtoestel.
ent#fategen, ft. (b.) (wie f an g en) = ontvangen,
krijgen; opnemen. antWiin'ger, tn. —s, — =
(alg.) ontvanger, (biz.) akceptant, gekonsigneerde. entOtattglitt = ontvankelijk, vatbaar.
andittinglictreit, to. — = ontvankelijkheid,
vatbaarheid. antOtattg'natute, to. = ontvangst.
antOftittglti4, w.—= ontvangenis. autpt ang6'=
anoint, w. =bericht v. ontvangst. amOtang6'.
bereettigte(r) = rechthebbende. atnpiang4'.
beftteinigung, tv. = ontvangbewijs, -bericht,
repu. antOangO'beitatigung, tn. = ontvangstbevestiging, -bericht. amtdangWgebitube, 1. —
hoofdgebouw (spoorwegen). antOt attg (0)Itt ein,
m. = ontvangbewijs, repu, kwitantie.
OmpfaltWifftation, w.; =tag, m.; .simmer, 1. =
ontvandstation; -dag; -kamer (salon).
[antOetl', nt. zie empfeblung.] emptetrbar
= aan te bevelen, rekommandabel. entOfetraf
len, ft. (l.) (bu empfiebift, er empfiebIt; empfabl;
em.pfOble; empfiebl! empfo1len) = aanbevelen,
-prijzen ; rekommandeeren; e. Cie mid) iI)m
(beftetts) = (ook) groet hem (vriendelijk) voor
mij; 14 e. = zich aanbevelen; groeten; heengaan, er van doorgaan; id) empfeble mid)
(3bnen) (beftetts) = ik heb de eer u te groeten;
id) baIte mid) (beftetts) empfoblen = ik houd
me gerekommandeerd; es empfieblt lid), ba3 .. .
= 't verdient aanbeveling, is raadzaam, dat .. .
entWeirlettOmert, .toiirbig = aanbevelenswaardig. anditet'luttg, to. —, —en = aanbeveling; groet, kompliment; eine e. con meitten
Eltern = de komplimenten (de groeten) enz.
autpfet'lung4brief, m., .Ittreiben, 1. = aanbevelingsbrief, -schrijven. eutOterlung0Wert,
.toiirbig = aanbevelenswaardig.
entOtintebar = voel-, merkbaar; [= emp flub=
f am]. autptittbelei', to. —, —en = overdreven
gevoeligheid, gevoelerigheid, sentimentaliteit.
enOtin'beftt, fd)w. (b.) = den gevoelige spelen,
sentimenteel doen. entPtin'ben, rt. (b.) (wie
f inb en) = (ge)voelen, gewaar worden, merken.
emptittbleritct = sentimenteel, gevoelerig.
entOtinblitt = gevoelig (ook nat.) : goed merkbaar (etlag, Stalte); ontvankelijk, licht gevoelig (gegen: voor); feine e .. e Zette = zijn
gevoelige, zwakke plek; — lichtgeraakt, prikkelbaar, aantrekkelijk. OntWittblitbreit., w. —
= gevoeligheid enz, vgl. empfinb lid).
empfinbling, tn. —s, —e = sentimenteel
naalstitel).
mensch. [lattiptintvnid, 1. —f es, —fe =
O'nfiv, m. —s, —e = emir, (Arab.) vorst.
emp f in b un g.] entOfinblaut = (over)geOntifitie, m. —5, —e = emissario, hood- voelig, sentimenteel. Ontiginblautteit, W. — —
schapper, gezant. audition', to. —, —en = (over)gevoeligheid, sentimentaliteit. Outtifise=
emissie: uitgifte (con Oertpapieren, 9.inielbett); bung, w. —, —en = gevoel, gewaarwording,
(nat.) uitstraling. atnittionWt nub, f. ----indruk. eutptin'buttgOiiitig = vatbaar voor
emissiebank. autittionblurb, m. = emissie- indrukken. anditin'buttgblvatt, w. = gevoelskoers. emittie'ren, ictto. (b.) = emitteeren, kracht. antptin'buttgblaut, tn. = gevoelsklank;
uitgeven (v. leeningen); doen uitgaan.
tusschenwerpsel. entOtitt'bungblob = gevoelenema, w. = Emma.
loos, ongevoelig. amptitebuttg6lotigteit, w. —
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gevoelloosheid, ongevoeligheid.
buttgObernegen,
= gewaarwordings-, gevoelvermogen. entpfin'bung6bott = gevoelvol.
antOfoirtette(r) = aanbevolene.
gittpba'le, tn.
emfaze, nadruk, kiem. enspba'•
Web = emfatisch, nadrukkelijk, met klem.
emPrreftil (spr.: cip. .),
= empire-stijl.
utpirie', w.
tutpi'rif, vo. — = empirie,
empirisme, ervaringsleer. antOrrifer, m. —s,
—
empirikus, ervaringsman. entWrilch —
empirisch, proefondervindelijk.
Ifttplacement (spr.: c7plasema), —s, —s =
emplacement (plaats voor gebouw, voor station
enz.); ('t) plaatsen.
eutper' = omhoog, in de hoogte, op(waarts).
entpor'arbeiten Orb, 1d)w. (b.) = zich omhoog-,
zich opwerken. etnOor iblii0ett, fd)w. (1.) —
opbloeien, tot Noel komen. etnpor'bringen, ft.
(b.) = omhoog brengen (ook fig.), opheffen,
doers bloeien. entpor'briingen, 1d)w. (b.) =
omhoog-, naar boven dringen, stuwen. entOtte.
brittgen, ft. (i.) = omhoog dringen, zich opwerken.
etttpo're, m.
—n = galerij, koor (in de kerk);
(ook wel) imperiale.
entOO'ren, fd)w. (1.) = tot opstand aanzetten,
opruien; hinderen, (tegen de borst) stuiten;
bas empOrte uns = (ook) daar waren we verontwaardigd over; {omhoog heffen, opjagen; in
beroering brengen]; fit's e. opstaan, oproer
maken, in opstand komen (ook fig.). entOO'renb
= stuitend, hinderlijk. OtttlA'rer, m. —s, — =
rebel, oproerling, opstandeling, oproermaker.
ent#O'revilcb
(op)roerig.
entporlatyrett, ft. (f.) = opspringen, -vliegen.
entliorltiegen, ft. (f.) = op-, omhoogvliegen.
entOor'batten, ft. (1.)=omhoog houden. eftWor'.
oben, ft. (1.) = opheffen, -hijschen. etnpor'.
lielfen, ft. (b.) einem = op-, in de hoogte helpen.
antpo'riunt, —s, ..rien = emporium:
stapelplaats.
eittOorlivi0e, tv. — = koor (in de kerk), galerij.
entOorlommen, g. (f.) = omhoog-, opkomen,
fortuin maken; bas e. = de opkomst. tutpor'.
fOututling, m. —s, —e opkomeling, parvenu.
entOorlobern, ittv. = opvlammen op-,
omhoogslaan, oplaaien (alle ook, fig.). entOor'.
raffen tick fcbtu. (b.) = opkomen (met moeite);
mieber a. = herstellen, er weer bovenop
komen. entOor'ragen, fd)tn. (b.) = op-, omhoogsteken. eutpor'ranten fid), fd)tv. (b.) = rankend
opschieten. enttmericbten, fcbto. (1).) = opheffen. entpor'ringett fdp. (b.) = zich
opwerken. entOoritftauen, ftw. (b.) = omhoogzien. entOorittnetten, Km. (b.) = omhoog-,
opwerpen; C. (f.) (u. fidj e.) (1.) omhoog-,
opschieten, -springen, -vliegen. entOor'Atoe.
ben, law. (f.) = omhoog zweven. entOor'.
14Wingett lick it. (b.) = zich verheffen, omhoog
stijgen, zich opwerken zich ontwikkelen, een
hooge vlucht nemen. entpoefte4(e)n, um go
= omhoogstaan. entOoefteigen, ft. (f.) =
omhoog stijgen, opklimmen. enWorltreben,
fd)ro. (b.) = naar hooger streven. ettn0Yrung,
w. —, —en = oproer, -stand; opruiing; verontwaardiging. etnporloattien, ft. (1.) = op-,
omhoog groeien. entpor'iieben, ft (b.) = omhoog trekkers, op-, verheffen.
6ntptive'unt, 1. —s, .. en = (vuur-, licht)hemel;
verblijf der zaligen. entotive1110 = hemelsch.
enefig = ijverig, nijver, vlijtig, naarsti g, onverpoosd. entligteit, w. — = naarstigheid, ijver,
vlijt.

ettgagieren.

tututfin', 1. —s = ernulzine, amandelstof.
entullion',
—, —en = emulzie.
Oltaf0finb, = Enakskind, reus.
en'bloc' (spr.: ablok) = en bloc.
encattaillie'ren (spr.: dkanaljieren), fcio. .
encanailleeren.
tv.; •att6fOrucft (.beKeib), m.;
.beirblufj, m.; .buCtabe, m. eindildoel;
-uitspraak; -besluit; -letter
ettb'ibett, 1. —s, — = eindje, stukje, stompje.
t:n'be, 1. —s, —n = eind(e), slot, besluit, doel;
stuk; dood; am e. = ten slotte, misschien;
toch; bas bide (bidfte) e. lommt nad) = de
laatste loodjes wegen 't zwaarst, 't e. draagt
den last; e. gut alles gut = e. goed al goed;
bie e..tt bes kivitte# = de takken van 't hert;
bes 2armens ift feta e. = aan 't geraas komt
geen e.; fagot e.. a = ten slotte; bas E. vain
tieb = 't e. van 't liedje, van de geschiedenis;
(Zat.) ein E. utacten = een e. maken aan;
e. mari, (. netd)ften Monats = 0. Maart, op
't e. van de volgende maand; ein tragifd)es
e. netinten tragisch eindigen, afloopen;
bas obere, untere E. bes Zlid)es = 't boven-,
benedeneinde v. d. tafel ; per E. Nara = per
e. Maart: ein 3ienttiMe6 e. = een heel e. (weg);
e. fabren = ten e. brengen; itt E. gel)en =
ten e., op een e. loopen; id) bin mit meitter
Gebulb 3u e. = mijn geduld is op; 3tt bem e =
to dien e., met dat doel; vgl. cf e.
—n = endemie, inheemsche
tubentie', w.
inheemsch.
ziekte. enbentifct
en'ben, Rim. (b.) = eindigen: ophouden;
gaan ; stuiten; sterven; beêindigen, voltooien;
(in eine Spite) uitloopen, eindigen; fidj e. (auf,
%ff.)
uitgaan (op). tttb'ergebni4, f = einduitkomst, -rezultaat. en'beOunterieittnete(r):
3d) E. . r = ik ondergeteekende.
en detail, zie Detail.
Onb'gefMtvinbigleit, eindsnelheid. (ettb'o
gittig), enb'gtiltig = definitief, voor goed,
eind.. . attb ibatteltelle, w. = eindhalte,
-station. en'bigen, zie enb en. atebigung,
—, —en
('t) eindigen, (be)eindiging.
andijvie.
attbi'bie (4 Silbert), tv.
anbi'biettlatat, tn. = andijviesalade.
einblanf, m. = (sport) finale. enblirb = eindelijk; eindig, begrensd; aan 't einde; beslissend,
afdoend. ettbliMeit, — = begrensdheid,
eindigheid. ettblo6 = eindeloos, zonder einde,
onbegrensd.
eittboltop', f —(e)s, —e = endoskoop (chir :
„naar-binnen-kijker"). Onbo6ntole, w. — =
endosmoze, inzuiging, „sappenuitwisseling".
tnb'llOrobutt, 1.; Plutttft, m.; .reint, m.
eindllprodukt; -punt; -rijm.
tint:Oita% tn. — = einde, besluit.
eindilthtbillitbe, to.; .1piel, 1.; .1tation, w.
lettergreep; -spel; -station.
enblermin, m. = fatale termijn. ittt'bung, w.
—, —en = uitgang.
enblIttrfatf)e, v3.; 1.; sUerfehluil, m.;
satel, (*Wed, m.) = eindlloorzaak; -oordeel
(-vonnis) ; -afsluiting ; -doel.
Onergie' (spr.: . .gkie), = energie. energie'.
to6 = zonder energie. ettergielofigteit, w. —
= gebrek aan energie. eneegifcb = energiek,
kracht(dad)ig.
eug, zie enge.
tingabinItat), —s = Engadin, Inndal.
eltgagentent (spr.: âgkazjemc1), f. —s, —s =
engagement, verplichting, verbintenis, aanstalling, dienst, betrekking. ettgagte'ren (spr.:
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agk azjieren), fcbw. ( I) . ) = engageeren, aanstellen,
verplichten.
ettg'atutig = (eig.) kortademig, benauwd ; (fig.)
kleinzielig, bekrompen. eng'begrettit = eng-,
nauwbegrensd. = aamborstig,
benauwd, (fig.) bekrompen, kleinburgerlijk.
Ong'briiftigteit, w. — = aamborstigheid enz.,
vgl.
I. en'g(e), 9Ibi. = eng, nauw, beperkt, nauwkeurig, innig, dicht in elkaar; (Stamm, Sieb)
fijn; es wirb mir e. urns ber3 = ik voel mij
beklemd; ber e.. ere 9Iusfcbuf3 = klein komitee;
e.. ere aBabl = herstemming; im e ern Sinn
= in engeren zin. II. en'Re, w. —n =
nauwheid, engheid, benauwdheid, engte, nauw;
einen in bie e. treibett = in 't nauw dr.
MOO, m. —5, — = enkel. ttegelbett, 1. = lit
d'ange. f. = engelbeeld, -gestalte;
engelachtig wezen. On'gelbrot, 1. = hemelsch
manna. eitegetttor, m. = engelekoor. eiteget=
geftalt, w. = engelgestalte, -gedaante. en'get.
filet* .14ftft = engelachtig. etegettutut, 1. =
engelwortel, angelika. etegelmatiorin, w. —,
—nen = engeltjesmaakster. etegeintilb', =vein'
= engelzacht, -rein. an'getOburg, to. =
Engeleburcht (in 9lom). ategelftflar, w. =
engeleschaar. en'getIMOn' = engelachtig mooi.
IttegetOgebutb, w. = engelegeduld. OnigelOge.
1404 = engelachtig gelaat. m.
= engelegroet, ave (Maria), angelus. On'ge16•
gate, w. engelegoedheid. etegetOroOf, m. =
engelekopje. ett'aelliit, 1. = eikvaren. eneget.
= engelwortel. angelika.
mum
en'gen, f d)w. (b.) = vernauwen; beperken,
hinderen.
etegerling, m. —s, —e engerling, larve (v. d.
meikever); (ook) champignon.
[en'gertt, idno. (1).) = vernauwen.] ettglieraig =
enghartig, kleinzielig. Eing'ber5igreit, w. =
enghartigheid, kleinzieligheid.
englanb, 1. —s = Engeland. enfl'hittber, m.
—5, — Engelschman; Engelsche sleutel.
engitittbevei', w. — = anglomanie. englip§ =
Engelsch; [engelachtig = 17de-eeuwsch: engelsch] ; auf e. = op zijn E., vgl. Z e u ti ;
e..e Stranfbeit = E..e ziekte, rachitis; e ..er
Oruf3 = els g ru 13; fid) e. empfeblen =
heengaan zonder te groeten. eng'liftWeber, 1. =
Engelsch leer. tnglifttpflarter, 1. = Engelsch
pleister. ettglifie'ven,
(1.) = (l3ferbe)
anglizeeren, kortstaarten.
ettglutfi, m. = pas, bergengte.
eitgroiff (spr.: cIgkro..), zie en g r o f i t.
ettgroWlIgefebtift (spr.: eigkro-), 1.; .0attbei, m.;
•0iittbter, m.; •Ore16, m. = engroslizaak;
-handel; -koopman (grossier); -prijs.
angroffift (spr.: dgkrossist), m. —en, —en =
grossier.
enOarntoltifit = enharmonisch.
entatettit, to. — = enkaustiek schilderen met
„ingebrande" wasverven). entanitie'ven, fcbtn.
(1).) = enkausteeren, inbranden. entateltiftt =
enkaustisch.
an'le,
—n = ploegpen.
m. —s, — = kleinkind, -zoon; [nog
gwst.: enkel]. ttaelitt, w. —, —nen = kleindochter.
m.; •tottter,
=
1. ;
achterkleinilkind; -noon; -dochter.
Ottria'be, w.
—n = enklave, ingesloten
gebied.
**MVP, w. — enklizis, aanleuning. entIra
Ufa, w.
Jett, ettriiitiron, 1. —s, . fa u.
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.. fen = enklitisch woord (dat aan 't voorajgaande „aa,nleunt" en zijn akcent daaraan verliest). enttiliftt = enklitisch.
Ottro'mion, tufo'mium, 1 —s, „mien =
lofrede, lofspraak, lofgeschrift.
atom' = enorm. ettortnitat', w. —, —en =
enormiteit, ongehoordheid.
enquele (spr.: dkete), tv. —tt = enquete.
ettragiert (spr.: drazjiert) = woedend, razend.
enroltie'ven (spr . : dr..), fcbw (ti.) = aanwerven.
Ottleneble (spr.: &al), 1. —s, —s = ensemble:
geheel, troep, (ook) strijkje.
entatftlen, fd)w. (f.) = als gekreun ontsnappen.
enta'beitt, fd)tv. (b.) = ontadelen. enta'bern,
fcbw. (1).) = ontaderen. entantlett, 1d)w. (f).) =
ontslaan (uit 't ambt). entarlen, Rip:). (b. u. 1.) =
ontaarden, verbasteren. entavlung, w. —,
—en = ontaarding. [ententen, idm. (b.)
(fig.) wegblazen; (1.) zijn adem verliezen;
entat'met = buiten adem]. entau't ern tict,
fcbw. (I).) eines Zinges = zich van iets ontdoen,
van iets afstand doen. entau'terung, w. =
afstand, vervreemding, overgave.
entbeVen, id)w. (b.) ontberen, missen,
derven, gebrek lijden aan; e. Mitten (poet.
mit then.) = er buiten, er zonder kunnen.
entbetirlid) = ontbeerlijk, te missen; e. feitt =
gemist kunnen worden. entbelyning,
—en = ontbering, gemis. etttbie'ten, ft. (I).) —
paten weten]; [gebieden]; ontbieden; (Oruf3,
0001) overbrengen. entbin'ben, ft. (1).) =
[losmaken, ontdoen]; (eitten feines 9imtes,
feines Terfprecbens, thbes ob. non feinem ....)
ontslaan, -heffen, vrijstellen; (eine &au non
einem Stinbe) verlossen; (bie latente 913arme u.
eL.) vrijmaken. antbin'buttg, —, —en =
ontslag, -heffing, vrijstelling; verlossing, bevalling ; vrijmaking. itntbin'bungOatiftcat, to. =
inrichting voor kraamvrouwen, kraamkamer.
entbin'bungattnit, w., .tolifenicOttft, w. =
verloskunde. entblattern, fd)w. (b.) = ontbladeren. [entbla'ben 144 nidjt e., idno.
(b.) = zich verstouten, 't wagen, ondernemen;
zich niet schamen, zich niet ontzien; 1410 e. =
(zelden) zich schamen. entbla'ten, idno. (b.) =
ontblooten (ook fig.), ontdoen , berooven, blootleggen ; ftdj e. = (ook) alles uitgeven. Ontbla's
Lung, w. — = ontblooting enz. entbvattlett,
fcbw. (1.) = komen aanbruisen uit. entbre'djen
fitt, fd)w. (b.) = [fid) ((ben.) e. = zich aan iets
onttrekken]; id) lann mid) tticbt e. 3u.. = ik
kan niet nalaten te
. entbren'nen, unr. (f.) =
ontbranden, -gloeien, -vlammen.
entbeeten, fd)w. (b.) = ontdekken: vinden;
openbaren, bekend maken, ontsluieren; [ontblooten]; itch e. = lets in vertrouwen meedeelen; [zich voordoen]. Ontbee'rer, m. =
ontdekker. entbeeiung, w. = ontdekking enz.
ontdekkingsreis.
entbee'rungbreife, w.
—n = eend; (ook) canard (veren'te, to.
zonnen bericht): 3eitungsente.
entelyren, fcbto. (b.) = onteeren, bezwalken.
entelj'renb = onteerend. Mitebirung, w. —,
—en = onteering, schending. WIttei'bigung,
w. —, —en = ontheffing van den eed van
trouw. enteig'nen, fd)w. (1.) onteigenen.
enteigltung, W. —, —en = onteigening.
tnteig'nungkec4t, 1. = onteigeningsrecht.
Onteigltungbberfativett, 1. = onteigening(sprocedure). Onteiginuttgbgefe#, 1. = onteigeningswet. enteilen, fd)w. (f.) = weg-, heensnellen, ontvlieden. enteilett, fcbw. (b.) =
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gesteld, tegen, toe, (ook)in strijd met. entge'Reng
ontijzen, ijsvrij maken. euteilettett, fcbto. (b.) —
avbeiten, fcbw. (1.) (einem) = tegenwerken.
ontijzeren.
etttge'gettbrittgen, unr. (b.) = (eig.) toebrengen;
an'tenbraten, m. = gebraden eendvogel.
(9Icbtung,
53iebe) toedragen; (tlertrauen) schen1tinte,
w.;
On'tenlibunft, m.; mei, tn.; fang, m.; .
('grim, T., ignite, ken; (einem, einem Zing) 3ntereffe e. = besftott, 1.; sfttfj, m.;
langstelling toonen voor, in. entge'geneilen,
w.); .0(110, 1.; .jagb, w.; =foie, tu. u. ti. =
(1.) = tegemoet snellen. entge'genget)(e)n,
eendellhagel; -ei ; -vangst; -roer ; -kroos; -poot;
unr. (f.) = tegemoet gaan (ook fig.), -loopen,
-kroos ; -kooi; -jacht; -kooi e. d.
loopen naar; trotseeren. entge'gettgefetg =
en'tettictrot, m. u. f_ = eendehagel.
tegen(over)gesteld, tegen . . . . entge'gettbalten,
anten'te (spr.: titâte), w. — = entente : verft. (b.) = toe-, tegenhouden, vergelijken met,
standhouding, overeenstemming. enten'tes
matte, I. = entente-mogendheden (Frankr., tegenoverstellen, tegenwerpen. entge'fien•
battbetn, ftw. (b.) = handelen tegen, in strijd
Engel., Rusl. (en Ital.), 1914 —).
met, tegenwerken. entgegettiaut§ien, .jubein,
= enterlianker; -bijl.
On'ternanter, m.; •beit,
fcbm. (b.) = tegen-, toe-, tegemoetjuichen,
onterven. enter'butta,
ettter'bett, fcbto. (b.)
-jubelen.
entge'gettromtnett, ft. (f.) = tegen-,
to. —, —en = onterving.
tegemoetkomen, voorkomend zijn voor; e.,
w.; .Wen, m. = enterlIbrug;
= tegemoetkoming; e .. b = tegemoet-haak.
komend. eintge'genttaOme, w. = aanneming,
Ottleric§, m. —(e)s, —e = waard, mannetjes-vaarding, opname. entge'genttOtnen, ft. (b.) =
eend.
(aan)nemen, in ontvangst nemen, aanvaarden.
oiler**, fcbto. (1.) = enteren, aan boord klampen.
entgegettrildett, fcbto. (f.) = tegemoet trekken.
etttfa'djen, fcbto. (b.) anf ad) en. entfatrven,
entge'gentefon, ft. (b.) = tegemoetzien, of-,
ft. (f.) = ontsnappen, -glippen; (biefes Wort ift
ver-, inwachten. entgegenteliett, fcbw. (b.) =
mir) ontsnapt, -schoten, -vallen. etttfallett,
tegenoverstellen;
einem Zing Sdmierigfeitett
(1.) = (einem) ontvallen, -glippen, -gaan,
e. = aan iets moeilijkheden in den weg leggen.
-schieten; -zinken; e. auf = vallen op, komen
op; auf einen entflint ein Zell be y Oewinnes, entge'geniteb(e)n, unr. (1.) = in den weg staan,
bemoeilijken. entge'genitettett, fdp. (t.) =
ber Slorten = valt, komt. entfallett, fcbw. (b.) =
ontvouwen, -plooien (beide ook fig.), -rimpelen, tegen(over)stellen; 144 e. = zich op-, voordoen,
zich in den weg stellen. entge'nettftemmett WO,
-wikkelen, ten toon spreiden; 3brem Q3rief e.
fcbw. (b.) = zich schrap zetten, zich teweerwir . = in Uw brief vinden wij ingesloten .. .
stellen, zich verzetten tegen. entee'gettittedett,
fldj e. = zich -ontrimpelen, glad worden, ontfcbw. (b.) = toesteken. entge'genftfivinett,
luiken, zich ontwikkelen. Otttfatituttg, w. —,
sitiiv&en, fd)w. (1.) = (wild, woest) tegemoet
—en = ontwikkeling, -plooiing, -luiking; uitsnellen, teg. vliegen, teg. stormen. entge'gens
Ato. (b.) = verkleuren,
eenzetting. etttfdeben, 1,
-bleeken; (tech.) ontkleuren; tie() e. = verblee- tragen, ft. (b.) = tegemoetdragen, toedragen
ken, -schieten. etttfnlent, fcbto. (1.) = ont- (dit ook fig.). entge'gentretett, (f.) = weerstaan, optreden (opkomen) tegen, te keer gaan;
vezelen, uitrafelen. etttfeettett, fd)w. (b.) =
tegemoet gaan. entge'neittoirfett, fcbto. (1.) —
verwijderen; 140 e. = zich verwijderen, wegtegenwerken, -gaan. entoe'flett&iefiett, ft. (f.) —
gaan. entfertte = verre, verwijderd, •veraf,
gering; aus (unit) e.. en 3eiten = uit verre tegemoet trekken. entgeg'nen, fd)w. (b.) =
antwoorden, tegemoetvoeren, hernemen; [onttijden; welt e. baf3.. = wel verre van .. ; td)
ik ben er verre van moeten, bejegenen; zich schrap zetten tegen].
bin weft bcwott e. 3u..
Otttgeoltutte, to. —, —en = antwoord.
te.., denk er niet aan te ; nid)t im e.. erten,
nid)t entf ernt(erto eif e) = in de verste verte entge'0(e)n, unr. (f.) = ontgaan, -snappen,
niet, niet in 't minst. entfeettung, w. —, —en -komen; (soms) vermijden; ber Oewittrt entgebt
mir = (ook) ik derf de winst; es ift mir ent.
= verwijdering, afstand, verte; afwezigheid.
gangen = 't is me ontgaan, ontsnapt, ik heb
itutfeettitngduteffer, tn. = afstandsmeter.
't niet gemerkt. rentgeiltern, fcbtv. (b.) =
eutterfettt, fctu. = ontboeien, -ketenen
ontzielen, bewusteloos maken, uit, de geeste(ook fig.). Wntferfeluttg, w. = ontketening.
wereld
wegrukken]. entgeritigett, fd)w. (b.) =
djw.
(b.)
=
ontmantelen.
etttfe'.
entfeltigen, f
materializeeren. antgett, f. —(e)s = vergoeWaling, to. = ontmanteling. etttfettett, fcbw.
ding, betaling, belooning; obne e. = kosteloos,
(b.) = ontvetten; vermageren. elttfetlung,
gratis. entgel'ten, ft. (b.) = ontgelden, boeten
w. — = ontvetting enz. etttfettuttOtur,
= ontvettings-, vermageringskuur. entfte'bern, voor. entgleilett, fobw. (f.) = ontsporen, derailleeren (ook fig.). Ontgleilte(v) = ontspoorde,
Rim. (b.) = ontveeeren. enttlaut'men, fdyw. (b.)
gederailleerde, verongelukte (vooral maatschap= doen ontbranden, ontsteken; e., (1.) =
pelijk). Ontgleilung, w. —, —en = ontsporing,
ontvlammen. entftelichen, fcbw. (b.) = ontderaillement. entnteilett, ft. (1.) = ontglijden,
vleezen. entftiegen, ft. (f.) = wegvliegen,
vluchten. entftielon, ft. (f.) = ontvluchten, -glippen. entglintIttett, ft. (f.) = ont-, aanglimmen, ontvonVs. etttatillott, fcbto. (f.) = ont(weg)vluchten, ontsnappen (ook fig.). entflie'
gloeien, -vlammen, -branden; tintelen uit (alle
%en, ft. (f.) ontvloeien, vloeien uit. etttfrettt's
ook fig.). entgOttern,fcbw. (b.) = ontgoden; en=
ben, fcbw. (b.) (einem, von einem) = (van iem.)
entgattlicben, fcbw. (1.) = ontgoddelijken. ettts
ver-, afvreemden; [ontvreemden]; e. (1.) = vergra'ben, fcbtv. (b.) = degradeeren. entgritlen,
vreemden, vreemd worden. Otttfrettebttng, w.
fcbw.(f).) = ontgraten, v. d. graat ontdoen. ent.
vervreemding. entfiitrrett, fcbw. (b.) =
—
tjaa'vett, 1d)w. (b.) = ontharen. entljalf'tern,
weg-, ontvoeren, schaken. ChttfiWrer, tn. =
ont- fcbw. (b.) = ont-, aftuigen. ettt4arten, (1).) =
schaker. entfittrrutte, w. —, —en
bevatten, inhouden, behelzen; Lherbergen, opvoering, schaking. entliitlett ficb, fcbw. (I) )
nemen] ; fid) e. = zich onthouden; [zich opzich ledigen
bes £ad)ens, ber Zrtinett nid)t e.
houden];
antgang', m = ontsnapping, etttgalen, fcbtv.
zijn lachen, zijn tranen niet kunnen
Ottnen
(b.) = ontgassen.
inhouden, bedwingen; fid) nid)t e. fOttnett 3u.. .
entgegett, mit ID ativ = tegemoet tegenover-
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= zich niet kunnen onthouden te .. ., niet
kunnen nalaten te ... entbattlfam = onthoudend, matig. entbattlanifeit, to. — = matigheid, ingetogenheid, onthouding, terughouding, rezerve. Ontbattlattiteitagefettle4aft, w.,
.berein, tn. = afschaffingsgenootschap, -vereeniging. Wntbetung, w. —, —en = onthouding (ook bij stemming). entba'ven, zie eut.
baaren. entbar'ben, fcbro. (b.) = ontharsen.
entbaulten, lc!) w . ( f .) = (als een adem, als een
zucht) komen uit, ontsnappen aan; e., (b.) =
uitademen, -stroomen. entbaiWten, fd)to. (ti.)
= onthoofden. entbaittrtung, w. —, —en =
onthoofding entbdieten, fcbro. (b.) = (ont)huiden, villen. Mitbaulittig, tv. — = ('t)
villen, ('t) huiden. entbe'bett, ft. (b.) [einem etw.
e. = ontnemen, iets van iem. wegnemen];
einen eines Eibes, 9tmtes e. = ontheffen, vrijstellen van, ontslaan uit. entbe'bung, ID. — =
ontheffing, vrijstelling. entbeiligen, fd)w. (b.)
= ontheiligen, -wijden. Ontbeiligung, to. =
ontheiliging, -wijding heiligschennis. citifies
sen, fcbw. (b.) = ontbosschen. entbilliten, fd)w.
(1.) = onthullen, -sluieren, -dekken. atttt)iir.
lung, w. —, —en = onthulling enz. ent0iilleti,
fcbw. (b.) = doppen, pellen.
entbufta4utie'ren (spr.: en. .), fcbw. (b.) = verrukken, in geestdrift brengen. Ontbuftablitit6,
m. — = enthousiasme. Ontbuftaff, m. —en,
—en = enthousiast, dweper. entOujialtild) =
enthousiast, verrukt.
entiv'e§en, Pm. (b.) = (eig.) 't juk afnemen,uitspannen; (fig.) van 't juk bevrijden. entio'.
dung, w. — = bevrijding. entiung'fern, fd)w.
(b.) = ontmaagden.
enttel'uien, fcbw. (f.) = ontkiemen, uitloopen.
enttircblicben, fcbw. (b.) = van de kerk vervreemden. entflei'ben, fcbw. (b.) = ont-, uitkleeden (aud) fig.); (mit then.) ontdoen, berooven. entftiolven, fd)w. (b.) = ontluiken, open
gaan. etittnolen, id)w. (b.) = ontknoopen,
-warren. Mittno't(ig)ting, w. — = ontknooping, -warring. enttoblen, fcbw. (1.) = ontkolen.
enttont'uien, rt. (f.) = ontkomen, -snappen.
enttorlen, fcbtv. (b.) = ontkurken. enttor'nen
fcbw. (1.) = ontkorrelen. entrviirten, fcbu). (b.)
= krachteloos maken, verzwakken, ontzenuwen, uitputten. enthaTtung, to. — = verzwakking enz., verval van krachten. etittrie'.
den, R. (f.) = ontkruipen, uitkr. enttu#'01n,
fd)w. (1.) = ontkoppelen. entfut'ten, fcbw. (b.)
= van de pij ontdoen; fil4 e. = de pij afleggen.
entla'ben, ft. (1.) = ontladen (ook el.), lossen;
ontlasten; (einen, ficb (non) ether Q3iirbe) ontlasten, -doen; fid) e. (Don euerroaffen 3. 0.) =
afgaan. anttn'be.r, m. —s, — = ontlader,
losser, (el.) ontlaadtang, ontlader. Mittel'=
bung, w. = ontlading. entlatig' = langs : er
gebt ben Oat e., am sad) e., e. ben Zacb,
e. bes a3adrs; [ben ',tag e. = den heelen
dag]. cuff arben, fd)w. (b.) = ontmaskeren.
enttajlen, ft. (1.) = ontslaan, wegsturen,
afdanken, laten gaan, vrijlaten; einen aus
(einem Zienft [lefties Zietiftes] e. = uit zijn
betrekking ontslaan; [einen eines Zinges e, =
iem. van iets ontheffen, ontslaan, vrijstellen].
Mittallung, w. —, —en = ontslag, afdanking,
vrijlating, in-vrijheid-stelling; bebingte, oar.
Ibufige E. = voorwaardelijke i.-v.-st.; feine e.
geben, ethreicbett = zijn ontslag indienen, aanvragen. eitittaflungOje§reiben, 1. —jontslagbrief ; terugroepingsbrief, rekreditief. entla'iten,
fcbtv. (1.) = (einen eines binges, von einem
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Zing) ontlasten, bevrijden; (einen far eine
getuiffe eumme) krediteeren; dechargeeren.
Mitta'itung, w. —, —en = ontlasting, -hefting,
decharge; e. erteilen = dechargeeren, decharge
verleenen. etitta'itungbfla#0e, W., .bentit, 1. —
ontlastklep, -ventiel. futtaltung8ieuge, m. =
getuige a decharge, ontlastingsgetuige. enttaie.
ben, fcbw. (1).) = ontbladeren. enitaulen, R.
(f.) = ontloopen, -vluchten, wegloopen. entle's
bigen, fd)to. (b.) mit Oen. ob. non = (iem.) van
iets bevrijden, ontheffen, -doen; fieb e. = zich
kwijten. Mitte'bigung, to. —, —en = ontheffing, kwijting. entlee'ren, fcbw. (1.) = ledigen,
leegen, ontruimen; spuien. entle'gen = afgelegen, ver, eenzaam. entle'getibeit, w. — =
afgelegenheid. entletrnen, fd)w. (1.) (einem, von
einem etw.) = (lets van iem.) leegen; (iets aan
iem.) ontleenen. entteb'nung, w. —, —en =
ontleening. entterben, fcbw. (b.) = ontlijven,
dooden. [entlei'ben, fd)w. (b. u. f.) = tegenmaken, -staan]. entlei'ben, ft. (b.) = (ont-,
af)leenen. Onttei'ber, tn. —s, — = leener.
etitto'ben, fd)w. (b.) = de verloving afmaken,
afbreken. entio'bung, w. —, —en = afbreking
van een verloving. enttoefen, fobw. (b.) = ont-,
uitlokken. etittobliett, fdpm. (b.): einen. e. =
iem. (uit)betalen. entIblebett, fcbtv. (b.) = lossen,
en = l b f cb en. entIblen, fdp. (b.) = bevrijden, vrij maken. entlfirten, fcbw. (b.) =
ventileeren. entliirtung, M. = ventilatie, verwijdering van schadelijke dampen.
entutagnetifie'ven, ftw. (1.) •= ontmagnetizeeren. entmanlien, Ito. (b.) = ontmannen,
verminken; uitputten, ontzenuwen. entinates
telu, fcbw. (b.) = ontmantelen. entinalten,fdp.
(1.) = ontmasten. entnien'frign, entmettletr.
Often, ftw. (b.) = ontharsen, verdierlijken.
entnienfebt = onmenschelijk, (ver)dierlijk(t).
entinuni'mett, fcbtD (1.) = ontmommen,
-maskeren. entutilit'bieett, fd)w. (h.) = onder
kurateele stellen. Mitniiin'bigung, w. — =
onder-kurateele-stelling. entinuligen, fdpx).
(1.) = ontmoedigen. Mittnuligung, w. —, —en
= ontmoediging.
entna'getti, fcbto. (b.) = (ein Eeld)fit).ontnagelen.
Mitttablite, to. —, —n = ontneming, ('t)
nemen, ('t) koopen; (getrokken) wissel, traite.
entnetruiett, ft. (1).) = ontnemen, -trekken;
(Gelb (aus) ber Staffe) wegnemen; eine eteIle
(aus) einem Oucb, Tutor e. = ontleenen aan;
(eine eumme, einen a3orld)u3 auf einen) trekken; aus beinem Orief e. wit = zien wij,
maken wij op. entneblner, tn. = trekker.
entnev'ben, fcbix). (b.) = ontzenuwen. Outlier'.
bung, w. — = ontzenuwing. [entiiihtlern,
fcbw. O.) filly = ontbijten; entnifcbtert =
(ook) dronken.]
entontotog', m. —en, —en = entomoloog,
insektekenner. Mitunivtogie, tr.. — = entomologie. entoutoto'gifcb = entomologisch.
utoutcaW (spr.: eltoekc1) . tn. —, — = entoutcas.
Ontobv'en, $1. = ingewandswormen.
entimn'aern, fcbro. (b.) = ontpantseren. ent.
perfün'titten, fd)ro. (b.) = onpersoonlijk maken,
de persoonlijkheid ontnemen. enteroplen,fcbtv.
(b.) = ontkurken. entOlonibie'ren, fcbw. (b.) —
de plombe er of nemen. entOttir#en fie% fd)w.
(1).) = (zich) ontpoppen (ook fig.), uitkomen.
entquellen, ft. (j.) = ontwellen, -springers.
[entraffen, fcbto. (b.) = ontrukken, -worstelen].
entralen, ft. (b.) (eines Tinges, ein Ding) =
ontberen, missen. entriirjetn, fd)to. (b.) =
ontraadselen, -cijferen. entviiffetung, tv. -- =
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ontcijfering. entrau'tben, fcbw. (f.) = (als rook)
opstijgen. entrerbiten, fcbw. a) . ) = ontrechten,
rechtloos maken.
Ontree' (spr.: Citree), 1. —5, —s = toegangsprijs,
entree; voorkamer, portaal; e., w. -, --5 =
toegang; voorspijs.
entrei'nigett, Rim. (1.) = verontreinigen; (tech.)
denatureeren. entrei'tett, ft. (1.) = ontrukken,
-scheuren, wegrukken; [(f.) wegloopen van,
ontloopen]. [entrettlett, fcbw. (b.) = ontwrichten.1
antrePoti (spr.: aterpo), 1. —, —s = entrepot.
e'ntrebol' (spr.: dtersol), 1. it. m. —s, —s =
entresol, tusschenverdieping.
Ontrieb, zie Ent e ri cb.
entritblett, fcbw. (1.) = betalen, voldoen, afdoen, vereffenen. enttie'geln, fdm. (b.) = ont.
grendel en, -sluiten.
entrie'ven (spr.: dtr.. .), fcbw. (b.) = aangaan,
ondernemen; inleiden.
entriteben, fcbw. (b.) = ontbasten, -schorsen.
entrin'gett, ft. (b.) = ontworstelen, -wringen.
entritettett, ft. (i.) = wegloopen, -vloeien; (bem
Zobe) ontloopen, -snappen aan; (aus bem
Oeflingnis) wegl., ontsn. entritrpen, fcbw. (1.) =
strippers. entrelen, fcbtu. (b.) = ontrollen,
-plooien; e., (i.) = wegrollen. entviielen, fdp.
(b.) = ont-, wegrukken, wegnemen. entrute•
iettt, fcbw. (b.) = ontrimpelen, -plooien.
entriViten, 1ft:b. (b.) = verontwaardigen, boosmaken; lids e. = boos, verontwaardigd worden.
entriVitet = verontwaardigd, boos. WittriV•
stung, w. — = verontwaardiging.
entitegett, fcbw. (b.) mit Dat. = afstand doen
van, afzweren (ber Welt e. 5. 93.); (feinem 9lecbt)
afzien van, afstand doen van; (feinem Olauben)
verzaken, verloochenen. ( ittia'Auttg, w. —,
—en = afstand, afzwering, verzaking; zelfverloochening. Ontiabi , m. = ontzet. entletu'•
ern, Icbw. (b.) = ontzuren.
enticifeebigett, idm. (b.) = (einen, rid) fiir etw.)
schadeloos stellen, schadevergoeding geven.
Cintlebil'bigung, w. —, —en = schadeloosstelling, (schade)vergoeding. enticbeibi, m. —(e)s,
zie Entfcbeibung. entftbei'ben, ft. (b.) =
beslissen, uitmaken; ficb e. (in ether, fiber eine
Cade, fur, gegen etw. ob. einen) = een besluit,
een beslissing nemen, tot een besl. komen,
besluiten (in, over een zaak, voor, tegen iets
of iem.). entfcbei'bettb = beslissend, afdoend.
Ontfcbei'bung, w. = beslissing; eine E. treff en
= een beslissing, besluit nemen.
antirbei'bung4liaugenblid, m.; •grunb, m.;
•tatttO, m.; •tag, m. u. a. = beslissend oogenblik ; b..e grond (van 't vonnis); b. gevecht;
b..e dag e. d.
enticbie'bett = beslist, vastbesloten, stellig,
uitgemaakt, bepaald, wel degelijk. Ontittbie'•
bettbeit, w. — = beslistheid, vastberadenheid,
stelligheid. jentitbintintent, fcbw. (b.) = ontglanzen, verdooven.]
entlebtalett, rt. (i.) = [ont-, inslapenj ; ontslapen
sterven. entitbla'gen 144, fcbw. (b.) (ber Sorgen,
eines Hien (g ebanfetts) = zich ontdoen,
zich vrijmaken van, verbannen, verdrijven.
entltbleFtben, it (1.) = ont-, wegsluipen.
entitbleVent, fcbw. (b.) = ontsluieren, -hullen.
entftbtielett, ft. (b.) = (zelden) ontsluiten; lid)
e. = besluiten, een besluit nemen; rid) 5u etw.
e. = (ook) tot iets overgaan. entiCielung,
tu. = besluit, beslissing; (ook na beraadslaging) konkluzie; (soms) ontsluiting.entlibtorien
= (vast)besloten, beslist, vastberaden. tnt-
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fcbtellenbeit, w. — = vastberadenheid, beslistheid. entlCuntintern, idm. (i.) = insluimeren, in-, ontslapen, zachtjes sterven.
entfobliiplett, fcbw.(f.) = ontsnappen, -glippen.
entfcbtuff, m. = besluit, beslissing; leinen
(einen) E. fallen = een besluit nemen.
enticbutercbetn, fcbto. (b.) = (einem etw.) af, vleien. enticbtniielett, fd)w. (b.) = van versiersel, van tooi ontdoen.
[enticbttielen licb, fcbw. (b.) = weggeschoten
worden]. entftbnii'ven, fcbw. (b.) = losrijgen,
-maken. entitbnueven, fcbw. (i.) = wegsnorren.
entitijileOlern, fcbw. (b.) = aanmoedigen, op zijn
gemak zetten. entftbutb'bar = te verontschuldigen, vergeeflijk. [entlrbut'bett], enticbul'•
bigen, fcbto. (1.) = verontschuldigen; 144 e. =
zich verontschuldigen; e. Ste = neem me niet
kwalijk, met uw verlof, pardon. entitbut'bi•
sung, to. —, —en = verontschuldiging, verschooning, vergiffenis. ientfcbiitlett 114 (eines
binges), fcbto. (l.) = zich ontdoen van, laten
varen]. entlebtuattlett, fcbw. (b.) = ontgroenen.
entlebtue'ben, fcbw. (f.) = wegzweven, verdwijnen. entfcbtuelettt, fdp. (b.) = ontzwavelen. tnticbtvejelung, w. = ontzwaveling.
entlebbmilen, fcbw. (b.) = (aBolle) ontvetten.
entitbtuitt'bett, it. (f.),, = verdwijnen, zich verliezen, wegsterven.
entfeett' = ontzield, dood.
[entle'bettiltb, ft. (b.) = zich ontzien, schromen].
[entletbIten, fcbw. (b.) = van zijn stuk brengen].
entjett'bett, unr. (b.) = af-, verzenden; (einen
$feil) afschieten; (einen) afvaardigen. entleb's
bar = afzetbaar, af te zetten; te ontzetten.
I. entletlett, fcbw. (b.) = (einen bee 2(mtes,
aus bem Stmt) ontslaan, zetten uit, ontzetten
van; [einen eines Binges e. = van iets berooven, ontdoen]; (eine Wertung) ontzetten;
(fhb) e. = ontstellen, ontzetten. II. antlet'on,
1. —s = ontzetting, ontsteltenis.
entferienOboll = ontzettend; vol ontzetting.
entletylicb = ontzettend, verschrikkelijk, verbazend. Ontletytirbreit, w. — = verschrikkelij khe id , afgr ij s elij khe id . Ontfetiung, w. —,
—en = af-, uitzettiing, ontslag; ontzet.
entletetben, fcbro. (l.) = ontsmetten.
entli'cbern, fcbw. (b.) = (eine llinte) uit de rust
stellen. entfiegeln, fcbw. (b.) = ontzegelen,
openen. entlittlen, ft. (i.) = ontzinken, -vallen,
(van moedook) in de schoenen zakken. entfingnen
firb, it. (I).) = (eines Zinges) zich herinneren;
wir e. uns nid)t, ba13 ... = wij h. ons niet,
dat ... entlittlicben, fcbw. (b.) = zedeloos
maken, demoralizeeren, bederven. entiur=
litbung, to. — = demoralizatie, zedebederf.
entiOn'ttett, entlVattltung, zie a b fp. enz. (ook
fig.). entfOin'ttett, ft. (1.) = [ontwerpen, beramen, op touw zetten]; fir§ C. = zich ontspinnen (fig.) entipre'rben, it. (1) .) mit Dat. =
overeenstemmen met, beantwoorden aan,
overeenkomstig zijn met; ben 9Inforberungen
e. = aan de eischen voldoen; b ti e Eittnabmen
e. ben 9tusgabett = de ontvangsten en uitgaven
houden gelijken tred; [ems. niinicbett e. =
aan iems wenschen beantwoorden enz., (soms)
iems. wenschen tegemoetkomen. entltne'cbettb,
mit I at. = overeenstemmend, -komstig,
geevenredigd, beantwoordend (aan), passend
(bij), in overeenstemming met. entiprielen, 11„
(1.) = ont-, voortspruiten, voortkomen, geboren worden, afstammen. entlInin'fien, it.
(i.) = ontspringen; (aus hem Oefangnis)
ontsnappen; (fig.) afkomstig zijn, voortkomen,
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-vloeien. entlinofien, zie entiprietten (inf.
u. $art.).
[entitallen, fdyw. (b.) = mismaken, -vormen.]
entitattenten, fd)tn. (1.) = (einem eblen (5e.
fcbled)t) afstammen van, stammen uit. ent.
Itau'ben, •ftetu'ben, fcbw. (b.) stoffen, van
't stof bevrijden. entiteVe)n, unr. (1. = ontstaan, voortkomen, geboren worden; (van
geschil ook) rijzen; [ontstaan, -breken]. OW.
fte'bung, —, —en = ('t) ontstaan, wording.
antfte'bung4gefrbilbte, tn. = wordingsgeschiedenis. entfteVgen,
(f.) = ontstijgen,
opstijgen uit; stappen uit. entitellen,
U) .) = misvormen, -maken, onkenbaar maken;
(eine Zext) verminken; (bie 913a1)rbeit) verdraaien. antftellung, w. = misvorming enz.
[entitIre = schaamteloos, onbeschaamd].
entitrablen, fcbw. (1.) = ontstralen, stralen nit.
entitrOlnen, fcbw. (1.) = stroomen uit, ontstrootnen, -springen in. entftilflen, fcbw. (f.) =
snellen, vliegen, zich storten nit.
entliilyneno .Iiin'bigen, fcbw. (b.) = ontzondigen,
van schuld, van zonde reinigen. entfuntplen,
fcbw. (I).) : eine dlegenb e. = (een moerassige
streek) droogleggen, ontginnen.
etittiiultten, (b.) = nit de dwaling, nit
den droom helpen; de oogen openen; ontgoochelen, teleurstellen; bie env artung e. = (ook)
tegenvallen. anttiiieftbung, = ontgoocheling, teleurstelling, tegenvaller. enttbro'nen,
fdpr. (b.) = onttronen. antttooluing, w. —,
—en = onttroning.
--ontgroenen.
[entlib/rigett, Km. (b.) = overhouden, besparen;
entiibrigt fein, werben = bevrijd, ontheven,
ontslagen zijn, Worden].
entballern, fcbw. (b.) = ontvolken. antbal'.
terung, w. — = ontvolking.
enttuacblen, ft. (f.) = ontspruiten nit; -groeien,
-wassen aan. enttuafrnen, Rim. (b.) = ontwapenen. Onttraffltung, tr. = ontwapening.
enttutib'ven, fd)w. (b.) = (r.) uitwinnen;
( liinaen) buiten omloop stellen. atittutityvung,
tn. —, —en = ('t) buiten-omloop-stellen (van
munten); (r.) uitwinning. enttueben,
(b.) = ontbosschen. enttutifiern, fcbw. (b.) =
afwateren, droogleggen, draineeren; (chem.)
ontwateren. Onttutillerung, w. —, —en =
afwatering enz., vgl. entwaf f ern. antir tif'.
ferungOgraben, m. = afvoergreppel. 0nttuiir=
ferungtiftbieufe, w. = uitwateringssluis.
ent/tuebev u. enttoe'ber: e... ober = of ... of;
e. ober = kiezen of deelen, den van beide, 't een
of 't ander; hollen of stilstaan.
[entivetrven, fcbro. (b.) = ontwapenen; firb eines
binges e. = (ver)weren tegen]. anttueirrung,
w. = ontwapening, en zie Elam tibrung.
enttuei'djen, ft. (1.) = (ber Oefabr) ontwijken,
-loopen aan; (aus bem Oeftingnis) ontsnappen.
etittuei'Outtg, — = ontsnapping, -koming.
entwerben, fcbw. (1).) = ontwijden. OnttueV=
bung, w. = ontwijding. entwereben, fcbw. u.
unr. (b.) = of-, wegnemen, afhandig maken,
ontstelen, verduisteren. entrnettibung , w. =
('t) wegnemen enz. enttuerlen, ft. (b.) = ontwerpen, schetsen, opmaken. enttuerlett, fd)w.
(1.) = in waarde doen verminderen, deprecieeren; ongeldig maken; (931iin3en) buiten omloop stellen. antioerlung, w. — = waardevermindering, depreciate; ongeldigverklaring,
('t) buiten-omloop-stellen.
enthileteln, fcbw. (b.) = [los-, afwikkelen, ontplooien] ; ontwikkelen, vormen; uiteenzetten,

ontvouwen; toonen, blijk geven van; ficb e. =
zich ontw., zich vormen. auttnic't (e) lung , to. —,
—en = ontwikkeling, vorming, uiteenzetting,
(v. drama) ontknooping. enttuin'ben, ft. (b.) ------ontwringen, -rukken. [enttuteren WO, fcbw.
(b.)
te voorschijn komen]. enttoir/rett, fcbw.
(b.) = ontwarren. antivierung, — =
ontwarring. enttuiltben, fcbw. (f.) = ontsnappen.
[entivoblien, fcbw. (b.) = ont-, afwennen].
enttuairnen, fcbtr. (b.) = ont-, afwennen
(einen bes Zrunfes); (ein Stinb (von ber Oruft))
spenen. futwOirnung, /D . — = spening.
enttuallen, fcbw. (b.) = ontwolken; lift e. =
zich ontwolken, opklaren.
enttuRebigen, id)w. (b.) (fhb) = (zich) vernederen, verlagen, wegwerpen. antiviiebigung,
tv. —, —en = vernedering enz.; [verontwaardiging]. antiwar, m. = ontwerp, plan,
schets, klad. enttourletn, fd)w. (b.) = ontwortelen, uitroeien.
ent6au/bent, fd)w. (b.) = onttooveren. antsau's
baling, tn. — = onttoovering. entidulnen,
fd)to. (1.) = onttoomen, -teugelen, -breidelen.
ent6ie'ben, ft. (b.) = (einem etw.) onttrekken,
weg-, ontnemen, berooven van; fhb e. = zich
onttrekken; lid) alley Q3erecbnung e. = aan
alle berekening ontsnappen. 0;061e/bung, w.
— = onttrekking, berooving. ent6irferbav =
te ontcijferen. ent6Irfern, fcbw. (Ii.) = ontcijferen, -raadselen. Ont6irferung, w.
—en = ontcijfering.
I. entaiielen, fcbto. (b.) = [onttrekken], verrukken, bekoren, betooveren; [WO e. = in
verrukking komen]. II. antiiielen, f. —s =
verrukking, vervoering; Sum e. = verrukkelijk,
betooverend.
entiiielenb = verrukkelijk, heerlijk, betooverend. entaiiefung, w. —, —en = verrukking,
geestvervoering, extaze. entiii'geln, fcbw. (Ii.) =
ontteugelen, -breidelen, loslaten. entiiinb'bar=
ontvlambaar, klicht) ontbrandbaar. antiiittb'•
barfeit, w. — = ontvlambaarheid. entaiin'ben,
fcbw. (b.) = ontsteken: -vlammen, aansteken,
in brand steken; een ontsteking teweegbrengen; (doen) ontgloeien, aanvuren; ficb e. =
ontvlammen, vuur vatten, ontbranden; ontsteken. entaiinblirb = ontvlambaar, (licht)
ontbrandbaar; ontstekings... Ontaiitt'bung,
tn. —en = ontsteking, -branding. Ontiiin's
bung0fiebev, 1. = ontstekingskoorts.
ent6tuei' = stuk, in stukken, kapot, (ent.
3wei'brecben, entatnegeben Om.; and)
alit.: bie e..e ent6tueVen, fcbro. (b.) =
oneenig maken, tweedracht zaaien tusschen;
fkb (mit einem) e. = kwade vrienden worden,
zich brouilleeren. ent ituel'ung, in. —, —en =
verdeeldheid, oneenigheid. entitoitegen, ft.
(b.) = afdwingen.
attunaiation', w. —, —en = enunciatie: uitdrukking, verklaring, meening, zin.
—n = enveattbetop'pe (spr.: dye. .), w.
loppe, convert; (wijde) damesmantel.
gentiaan.
m. —(e)s
. fen = encykliek, pauselijk
01;60111a, w.
rondschrijven. en601104 = encyklisch (rondloopend). =
encyklopedie.enOttopii'bilcii=encyklopedisch,
algemeen wetenschappelijk. attibtloptibiff, m.
—en, —en = Encyklopedist (medewerker aan
de beroemde Fransche „Encyclopedie").
= eolienne.
aollen'tse (spr.: ..1i-Mane),
0'o4, w. — = Eoos, Aurora. aolin', 1. —a =
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eozine (roode verfstof). eoio'on, 1. —5, . .3oen
(u. ..3oa) = eozoon, versteening.
(eispunft) = vriespunt.
.
w. —n = epakta (getal dagen
tusschen de laatste nieuwe maan in Dec. en
1 Jan.)
epartt', m. —en, —en = eparch (distriktsbestuurder in Griekenland).
ePattIett (spr.: epo..), f. —s, —e, epaulette,
—n = epaulette.
w.
eVentiole, epen'tbel16, w. — ..tbeien =
epenthese, epenthesis, inlassching. epentOe'a
tiftl = epenthetisch, ingelascht.
600ente're, w. —n = efeme'ra, eendagsvlieg.
ePbemertbett, 131. = efemeriden: dagbladen;
astronomische tabellen. epioute'r(iitt) —
efemeer, kortstondig, vluchtig, dendaagsch.
epbe'lev, m. —5, — = Ephezer; drinkebroer.
eSpe, m. —en, —en = efoor (opziener in
Sparta). epOorat, —(e)s, —e = eforaat.
. ten = (in inrichtingen als
el)f)ti't1W, m.
seminarium e. d. titel van den) direkteur.
—n = epidemie. epibe'•
epibemie', tv.
m140 = epidemisch.
elg berIttib, w. — = epidermis, opperhuid.
—n, —n epigoon, nakomeling,
epigolte,
epigonendom
navolger. epigo'netttunt, 1.
(zij, die 't vervaltijdperk uitmaken).
epigrantm', 1. —5, —e = epigram, op-, bijschrift. eltigratnutalifer, m. --s, — = bijschrifte-, puntd ichter. epigrantmaitifc# =
epigrammatisch, kort, puntig. epigrauttnatift,
m. —en, —en = epigrammatif er. epigrapb',
1. —5, —e = op-, inschrift, kernspreuk.
el)ittra'04if, to. — epigrafie, in-, opschriftekunde.
w. — epiek, epische poezie. 'Offer,
m. --s, — episch dichter.
apifue, m. = Epikurus (een Grieksch filozoof).
e0iture'er, m. —5, — = Epikurist; wereldsch,
genotzuchtig mensch. epiturelit§ (epifu's
rif if)) = epikurisch, wereldsch, genotzuchtig.
w. — = epilepsie, vallende ziekte.
m. —s, — = epileptikus. OHO'.
tit = epileptisch, aan epilepsie lijdend.
epilog', m. —5, —e = epiloog, narede.
OPIPbaltiettfett, 1. =
ePipfta'nia, w.
driekoningefeest.
= episch, verhalend.
epillopat = bisschoppelijk, episkopaal. epic
m., —(e)s, —e = episkopaat,
1.
bisdom, bisschoppelijke waardigheid.
eVito'be, —, —n = epizode, ingelascht
stuk, tusschenhandeling, -verhaal. eplio'bitc§ =
epizodisch, ingelascht, tusschen-.
= epistel, brief; einem
tv.
bie e. 'Oen = iem. de les lezen.
eptigettium, 1. —s, ..nien = episcenium,
bovengedeelte van 't tooneel.
1. —5,
ePitapir, 1. —s, —e,
..ten = epitaaf, grafschrift.
ePitOalalniunt, 1. —s, ..mien = epithalamium, bruiloftslied.
ePttOeton, 1. —s, ..ta = epitheton, bijvoeglijk
naamw., bij-, toennaam; ep. ornans = ep.
naamw.
ornars: versierend
epiiatt' = gemeenslachtig.
epiao'on, 1. —s, ..3oen (u. . .3oa) = woekerdier.
epicykloide.
—n
aWatittorbe, w.
epoc§at = opgang makend, opzienbarend.
epo'tte, —, —n = epoque, (merkwaardig)
opgang waken, opzien
tijdperk; e. maten
baren; ein epoi§entat§enbe8 ereignis, aSerf =
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(ook) een gebeurtenis, een werk van zeer groote
beteekenis.
= epode, nazang, slotelnebe, tr. —,
strofe.
—n = epopee, epos, heldedicht.
Om/We, w.
e'Pod, 1. —, el) ett = epos.
OP'Pitt, m. —(e)s, —e = selderie, eppe;
klimop.
—n = reageereproubette (ou = oe), tr.
buisje.
—, —it =
eautpage (spr.: ekipaazje),
equipage. eauipie'rett, (spr.: eki...), fd)tr.
(b.) = equipeeren, uitrusten; c. = (ook)
zich bedruipen. equipierung, w. —, —en =
equipeering, uitrusting.
er = hij, rook: jij,
I. eraWtett, IVA). (b.) = begrijpen, achten,
meenen, er voor houden. II. eractitett, f —s =
meaning, inzicht; mettles e..s, had) minem
= naar mijn m., mijns inziens (m. i.).
zie a bnen.
eraOlten, fd)w.
fd)w. (1.) = vangen (met hengel of haak),
ophengelen, aanhaken, aan den haak pikken,
snappers. evar'beiten, idpv. (b.) = met werken
verdienen. [eratnten, fcfm. (1).) = diep ademhalen; (in)ademen.]
era%) u. e'rato w. = Erato (muze ran 't
minnedicht).
[erting(n)en = ereignen.]
erfakker. erb'abel, m. =
&b inder, m.
erfelijk ambt.
erfelijke adel. &Wand, 1.
erb'anfall, m. = erfenis. erb'attfalifteuer,
zie erbfcbafts fteuer. erb'attfpruck m. —
aanspraak, recht op de erfenis.
I. erbaentett, fcbtro. = erbarmen, medelijden
inboezemen; [(bas mu1 aud) einen Stein) vermurwen] ; bad (es, fide) Gott erbarm! =
(meestal) erbarmelijk, om medelijden mee te
hebben; f idj e. fiber einen (ob. eines) = zich
over iem. erbarmen, ontfermen. II. erbaemen,
1. —s erharming, ontferming, medelijden;
Sum l&. = erbarmelijk, om medelijden mee te
hebben.
erbarinettOtoert = erbarmelijk, deerniswaardig.
erbaenter, m. —s = Ontfermer erbiirmilicij [beklagenswaardig], erbarmelijk, ellendig, erg,
verschrikkelijk, verachtelijk.
tv. —, —en = beklagenswaardigheid, ellende,
laagheid, gemeenheid. erbar'inung, — =
erbarrning, ontferming, medelijden. erbar'.
ututtn4lo6 = onmeedoogend, meedoogenloos.
erbaentuttOboli medelijdencl, meedoogend,
goedertieren. ( rb ar'utungbtotirbig, zie erb ars
mensw art.
erbau'en, fcbw. (1).) = (op)bouwen, stichten
(ook fig.), [verbouwen]; lit§ (an ether 93ebe) c.
zich stichten, gestioht worden; erbaut lain non
einem, fiber einen = gesticht zijn over. erban'a
lic0 = stichtelijk, plechtig.
erb'au&eittattberiettung, tv. = boedelscheiding.
= stichting (ook fig.), operbau'ung, 113.
richting.
erbalemtgallbuO, 1.; grebe, w.; -[drift, w.;
•itunbe, tv. = stichtelijk boek; s . . e rede;
s. geschrift; s. uur.
erfebau(verbt), m. (1.) = (recht van) ,opstal.
erb'begriibniO, 1. = familiegraf.
m. = erfbezit.
I. erbe, m. —n, —n = erfgenaam. II. tribe, 1.
—s = erfenis, erfgoed.
erbe'ben, fcro. (1. u. I).) = beven, sidderen,
trillen, dreunen.
erb'eigen = geêerfd, in erfelijk bezit. erb'elgett.
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tutu, 1. = erfenis, erfelijk bezit. Orb'einfeping,
133. = erfstelling.
ferbeilen, ft. (b.) = doodbijten].
er'ben, fd)to. (b.) = erven (etw. Don einem);
(ant alien) overgaan; WO e. = overerven,
overgaan.
erliegen, fcbto. (b.) = afbidden, -smeken.
erbetleln, fcbw. (1.) = (af)bedelen, (bij elkaar)
bedelen. erbenlett, fcbto. (b.) = buitmaken,
veroveren, behalen.
erblabig = erfgerechtigd. erblall, m. =
opvolgingsgeval; (geval van) erfenis. erb'.
fitllin = (als erfenis) vermaakt, toekomend.
Orb'faller, m. = erfelijk gebrek, familiegebrek.
Orb'4110, m. = erfvijand. erbleinbitbaft,
tv. = erfveete. Orb'folge, to. = erfopvolging.
Orblelgegefeli, 1. = sukcessie-, erfopvolgingswet. Orblolgetrieg, m. = sukcessieoorlog.
Orb'folger, m. = erfopvolger. erblolgeredit,
1. = sukcessierecht. Orbliirft, m. = erfvorst.
erb'gefeffen = eigen(ge)erfd. Orb'bauer, m.
—5, — = door en door ervaren mijnwerker.
Orb'benft4aft, w. = erfheerlijkheid, -gebied.
I. erbiegen, ft. (b.) = [aanbieden, bewijzen];
flit e. = zich aanbieden, zich bereid verklaren.
II. [Orbiegen, 1. —s, Orbiegung, ID. — =
aanbod].
%Ti bia, w. —, —nett = erfgenaam, -gename.
erbieten, ft. (ti.) = afbidden, -smeken, om iets
verzoeken, vragen; bie erbetene 9lusfunft =
de gevraagde inlichting; fir§ e. laffen = zich
laten verbidden, overhalen; er lett ficb nid)t e.
= (ook) hij is onverbiddelijk. erbit'tern, 1d)to.
(b.) = verbitteren, vertoornen. Orbitgerung,
to. — = verbittering. erbittlic4 = verbiddelijk,
te verbidden.
Orbilfaifer, m.; :Ostia, m.; afrantbeit, w ;
.lanb, 1. = erfilkeizer; -koning; -ziekte; -land.
erblailen, fcbto. (f.) = verbleeken, bleek worden,
verschieten; sterven,
&bluffer, m. —s, — = erflater, testateur.
Orbleben, 1. = erfleen.
erblet'cben, ft. u. fcbto. (f.) (erbleid)te [u. erbIicbl;
erbleid)t u. („gestorven": erbli'd)en) = verbleeken; sterven.
erblitO = erfelijk. Orb%Mien, w. — = erfelijkheld.
erblielen, fd)ro. (1.) = zien, (be)merken, gewaar
worden, vgl. 2ic1)t I. erblin'ben, fdpx). (f.) —
blind worden, 't gezicht verliezen; dof worden.
Orblin'bung, w. — = ('t) blind worden, verlies
van 't gezicht. erblO'ben, idm. (i.) = verlegen
worden; Iii§ e. = zich schamen.
erfelo0 = zonder erfgenaam; onterfd; onbeheerd; e. mad)en = onterven.
erbIii'ben, idm. (i.) = opbloeien, ontluiken,
voortkomen, -spruiten. •
( rbi ntaffe, w. = boedel. Orb'nebuter, m. =
erfgenaam.
erberren, fcbto. (b.) = aanboren.
rb'onfel, m. = erfoom.
erbeegen, ftw. (b.) = (af)borgen, leenen (van).
erbolen, fcbro. (b.) = boos maken; fitt e. —
boos worden, zich boos maken. erba gig =
bereid, genegen.
Orblicutt, w. = erfpacht. evb'otittter, m. =
erfpachter. Orb'prini, m. = erf-, kroonprins.
erbraulen, idm. (i.) = opbruisen. erbregben,
ft. (b.) = openbreken, -maken; verbreken;
ficb e. = braken, overgeven ; t,,f.= ('t) openbr. ;
braking.
•rb'recbt, 1. = erf-, sukcessierecht.
Orbreg4ung, to. = verbreking, ('t) openbreken.
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erbren'uen, unr. (i.) = ontbranden. erbrin'nen,
unr. (b.) = (lBeweis) leveren; (Zorteil film.)
opbrengen, -leveren.
Orbitube, w. = erfstuk, erfenis. Orblafi,
Orb'falle, m. —rt, —n = eigen(ge)erfde, erfbezitter. erbIttarbt, m. = onderste mijnput.
Orb'frOaben, m. = familiekwaal. etblitaft,
to., —, —en = erfenis. erblcbaftliit = de
erfenis betreffende, erfenis.. .
Orbittaft4liabtretung, w.; .au6eittanberfOung,
to. = boedelllafstand; -scheiding.
Orbicbaftbtlage, w. = eisch om een goed als
erfenis te mogen aanvaarden. Orbiltbaft6inalle,
ID. = boedel. Orb iltbaft6fteuer, to. = sukcessierecht, -belasting. OrbliOnft4berviebni6, 1. =
boedelbeschrijving (de lijst). Orbitbein, m. —
erfgenaamsattest. [Orb iliOiOter, m. = boedelscheider.] Orb'ffbleitter, m. = iem. die als
erfgenaam insluipt, erfenisjager. Orbirbulb,
to. = erfschuld.
Orble, w. —, ----n = erwt.
%Old, w. —, —n. = Zerberite.
Orbleullbau, m.; .brei, m. (41uppe, to.) u. a.
= erwtabouw (-teelt); -soep e. d.
OrbItant, m. = erfstaat. OrbIteuer, to. =
sukcessierechten. Orb'itollen, m. = (mijnw.)
onderste gang.
Orbilftild, 1.; g liiitbe, 1.13. = erflIstuk; -zonde.
Ortidluurft, w. = erwteworst (verduurzaamd
levensmiddel, bestaande uit erwtemeel, seek,
uien, zout en specerijen).
rblante, w. = erftante. Orbleil, m. (ob. 1.) =
erfdeel. Orbleilung, to. = boedelscheiding.
rblibel, w. = erfelijke kwaal. arb'uertvag,
m. = kontraktueel testament.
Orb'n0fe, to. = aardas. etb'a4ifel, m. = aardappel; -peer. Orb iarbeit, w., sarbeiten, V. —
grondwerk. Orb'arbeiter, m. = grondwerker,
polderjongen.
erbar'ben, fdAto. (b.) = uitzuinigen, -sparen.
Ortrart, w. = grond-, aardsoort. erb'artig =
aardachtig. erb'babtt, to. = aard(e)baan.
Orb'baIl, m. = aardbol. Orb'bau, m. = grondbouw, aard-, grondwerk. Orb'beben, 1. —s, —
= aardbeving. Orb'bebentneffer, m. = aardbevingsmeter, seismometer. Orb'beeraeel, m.
= kalvijn-, kalvielappel. Orb'beerbaunt, m. —
aardbezieboom. Orb'beerbotule (spr.: .. bole),
to. = aardbeiebowl. Orb'beere, w. = aardbei,
-bezie. Orbibeerpftan3e, .ftaube, w. = aardbeiplant, -struik.
Orb'llbefOreiber, m.; gbeNreibungt w.;
.betvotytter; m. = aardllbeschrijver (geograaf);
-beschrijving (geografie); -bewoner.
Orb'biber, m. = landbever. Orb'bilbuntiOlebre,
t13. = leer van de aardvorming, geologie.
Orb ibirne, im. = aardpeer. Orb'boben, m. —
aardbodem, aarde, grond. Orb'bobrev, m. —
grondboor. erb'branb, m. = brand in den
grond (de mijn, 't veenl. Orb'bantut, m. =
garden dijk, dam. Orb'burcbuteffer, m. = middellijn van de aarde.
eiv'be, to. —, —n = aarde, grond, bodem,
aardbol; gebrannte E. = gebakken aarde, terrakotta; Bur e. fallen = op den grond, ter aarde
vallen ; auf E . . n = op aarde ; vgl. eb en.
Orb'efeu, m. = aardveil, hondsdraf. Orb'eltbel,
to. = aardnoot, -aker. er'bett, zie irb en.
r'benbiirger, m. = aardbewoner, mensch.
rb'enge, w. = landengte. Or'bengliid, 1. =
aardsch geluk. Or'bengiiter, $1. = aardsche
goederen.
erbenVbar = (uit)denkbaar, te bedenken, uit te
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denken. evbettlett, unr. (1.) = uit-, bedenken,
verzinnen. erbenflitt = denkbaar, mogelijk.
ebenfinb, = sterveling. tr'bentaft, w. =
aardsche last, levenslast. tebettnot, w. =
aardsche ellende. ift'benrunb, 1. = aarde,
aardbol. ftibenittot, m. = schoot der aarde.
= aardsche pelgrimsreis.
tebentuallen,
= aardschok, -beving.
eivirerldititterung,
erbIttOi = aardkleurig, vaal. &WWI, m. =
= aardkleur.
aardstorting. ftb'farbe,
erblarben, .farbig = aardkleurig. ftbleate,
=
w. = aardverte, apogeum.
aardoppervlakte. Enb'fint), m. = aardvloo.
= aardvruchten.
ertariittte,
ftb'gang, m. = mijngang. erb'geberett =
aardsch, sterfelijk; erb g ebor(e)tt e(r) =
sterveling. trb'geift, m. = aardgeest, -mannetj e,
kabouter. Orb'gelb, 1. = aardgeel, oker.
erb'gerutft, m. = aardgeur, -lucht. eivb'ges
14011, = beneden-, gelijkvloersverdieping;
im e. wobnett = beneden (gelijkvloers) woven.
tyb'eleither, nt. = equator. ftbigrube, to. =
m. = aardgordel, zone.
kuil.
&Went, f. = aardgoed (midclelste bladeren
v. d. tabaksplant). eivb'Oara, 1. = aardhars,
aardhommel.
-plek, jodelijm. erb ifstnutel,
= aardachtig.
erbiWten, fdpz. (1.) = verdichten, -zinnen,
uitdenken; erbtiOtet = (ook) gefingeerd,
fiktief. trbi4itung, = verdichting, -zinsel,
fiktie.
ev'big = aardachtig.
Orblitfer, m. = aardkever. erblaftattie, w. =
aardnoot. &blade, = wereldkaart.
erlatot, .fittutpen, m. = aardkluit. trblo§le,
tn. = (soort) bruin-, aardkool. Ovtanntaft,
aardkontakt. Orblartier, tn. = aardbol.
eitblrei&, nt. = aardbol, -bodem, aarde.
losse
= kruimlaag, (bovenste
triune,
aarde. trbluget, to. = aardbol. arblunbe,
w. = aardrijkskunde. ftblunbige(r) aardrijkskundige. evtaunblicft = aardrijkskundig.
Orbling, tn. —e = aardeling, aardbewoner.
thblitaltudon, f. = aardmannetje. evb'utalle,
w. = aard-, grondmassa. eittrutau4, w. =
woelmuis. ftbintellev, tn. = landmeter,
geometer. Orb iutefiftittit, = aardmeetkunde, geodezie. erb'niibe, w. = aardnabijheld, perigeiim.
erb., Wet. uttb nagelfeit = grond- en spijkervast.
&Wm% w. = aardnoot, -aker. trb'obers
w. = aardoppervlakte. &WM, 1. '---aardolie, petroleum.
doorste'ken (met dolk).
erbotAett, ftw. (b.)
erbon'ttern, fd)ro. (b.) = donderen, bulderen.
=
evb'per0, 1. = aardpek, asfalt. evb'pol,
aardpool. erb'ratteo, m. = duivekervel.
aardschop. arb'retc§, 1. =
Orb'vtitutter, nt.
aardrijk, bodem, grond.
[moedig, driest maken].
erbreilten, ftw. (1).)
fidj e. = zich vermeten, zich verstouten.
ftb'rebolution, w. = aardomwenteling. trbi.
aardkorst.
rinbe,
erbritt'gen, ft. (i).) = afdringen, afdwingen.
erb'tif3 , tn. = spleet, scheur in den grond.
= dreunen, daveren.
erbrbirnen, ftro. (1. u.
evbrollein, fd)ro. (1.) = (ver)worgen.
felting, w. —, —en = worging.
Ovb'riitten, g. = aardrug.
etbriiclett, 'tip . (b.) = dooddrukken, (ver)smoren; ium e. voll = stikvol; e..b = (ook)
verpletterend (fig.). arbruitly, tn. =
opbrengst (van 't dorsehen).

trfolg.

erblintticb, m.; 'Ostia*, tn.; sifteibei
•fc§i4t, w.; qttibf, M.; .1ttotte, w. = aardik
verschuiving; -schaduw; -schijf (plant: Alpenviooltj e) ; -laag ; -verschuiving (-storting) ; -kluit.
Orb'14tuefet, nt. = mijnzwavel. erbitot, tn. -aardsbhok. Orblititt, tn. = luchtstreek, zone .
avb'teer, m. = asfalt. arbleil, tn. = werelddeel.
erbeben, id)w. (b.) = dulden, lijden, doorstaan',
verdragen, verduren.
omtrek van de aarde.
ftb'umfang, tn.
erbuvIten, ftw. (i.) = versmachten.
arbluai§6, f. = aardwas. eivbitualt, tn. —
aarden wal, terras. trb'inittbe, = aard(e)wind (een windas). evbIntitt6 = naar de aarde.
erblournt, tn. = aardworm.
O'reboO, O'rebub, m. — = Erebus, onderwereld.
evee§ttoi'on, 1. —5 = Erechtheion (heiligdom
V. Athens op de Akropolis).
eveilern fdpx). (1.) = zich boos maken,
zich opwinden. Oreilerung, w. — = drift,
opgewondenheid.
ereig'nett ‘14, ftw. (b.) = gebeuren, voor1. —f es, —fe
vallen, geschieden.
gebeurtenis, voorval, geval. ereigittiOboil
vol van gewichtige gebeurtenissen. eveilen,
fd)w. (b.) = in-, achterhalen, treffen, overvallen, verrassen. eveilein WO, fdpx). (b.) an
(Dat.) = zich lichtzinnig amuzeeren (in, met),
plezier hebben.
—, —en = erektie, oprichting.
remit', tn. —en, = hermiet, kluizenaar.
erentita'ge (spr.: .taazje), w. —n =
hermitage, kluis.
— = (gwst.) voorhuis.
O'ren, tn.
erev'ben, id)w. (b.) = (over)erven.
I. evfaIO'ven, ft. (b.) = vernemen, te weten
komen, hooren, gewaar worden, ondervinden,
ervaren; ondergaan; [in-, achterhalen, doorreizen]. II. erfairren, = ervaren, ondervindingrijk.
eVfairrettbeit, w. — = ervarenheid, bedrevenheid, ervaring. trfaO'rung, tt). —, —en =
ervaring, ondervinding; aus e. = bij e., bij o.;
in e. bringen = te weten komen, vernemen;
c. tft bie befte 2ebrmeifteritt = o. is de beste
leermeesteres. erfafrrungOgemiifj, =
proefondervinderlijk, volgens de ervaring,
zooals de ondervinding (de ervaring) leert.
tn., Ptuabrtyit,
ftfairrung6vegel, w.,
tt). = regel, stelling, waarheid, die op de ervaring berust. trfatraing4troillettittaft, =
ervaringswetenschap. [Wallets, ft. (f.) =
vervallen (Don 3infen u. a.)]. erfailen, fd)w.
(b.) aanvatten, (-)grijpen; vatten, beseffen,
begrijpen. erfettlen, ft. (b.) = bevechten,
behalen. erfle'betn, fd)w. (b.) = met vioolspelen verdienen, bijeenfiedelen. erfiniben, ft.
(b.) = uitvinden, bedenken, verzinnen, [(be)vin.den.] trfitt'ber, tn. = uitvinder. evfittig
berifcb = vindingrijk, vernuftig. Orfittibung,
(uit)vinding, verdichting,
w. —, —en
fiktie.
vfin'bung#11gabe, w.; =Iva% w.; •tun% w.
-kracht; -kunst.
rfin'buttganatent, 1. = uitvindingspatent,
oktrooi. erfin'buttgOveirb, zie erfinb ertid).
erfteiben, Rix). (b.) = afsmeken.
&fele', tn. —(e)s, —e = gevolg, afloop, uitkomst, rezultaat; goed gevolg, sukces, welslagen; e. baben = sukces hebben, slagen;
feinen E. baben = niet slagen, mislukken.
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fcbIecbtett c. baben = mislukken, slecht afloopen. erfegen, fdpx). (1.) = voortvloeien,
-komen, volgen (uit), gebeuren, plaats hebben,
geschieden. erfole'er#robt = sukceszeker,
onfeilbaar. erfolgled = zonder gevolg,
vergeefs(ch). erfolglofigteit, w. — = nutteloosheid erfele'rekb = rijk aan gevolgen,
met sukces (bekroond). erfor'berlitt = vereischt, gevorderd, noodig. erfor'berlittett.
WO' = als 't noodig mocht zijn, desnoodig.
erfor'bern, Rim. (b.) = vorderen, (ver)eischen.
erfor'berniO, 1. —f es, —fe = eisch, vereischte, noodzakelijkheid, behoefte, benoodigde. erfor'frben, fdjw. (b.) = na-, tilt-,
doorvorschen, nasporen, doorgronden. evfor'.
10er, m. = onderzoeker. erforfcblic§ = te
doorgronden, uit te vorschen. erfor'Aung,
ID. = onderzoek, na-, uitvorsching, nasporing,
exploratie.
erfraigen, id)w. (b.) = [ondervragen, verhooren] ; door vragen te weten komen, nitvragen; aanvragen; einen e. = iemands adres,
verblijf te weten komen; nidjt 3u e. = niet
te vinden. erfre'cten Vitt), fdpn. (b.) = zich
vermeten, de brutaliteit hebben; wie faun er
lid) e., bas 3u fagen = waar haalt hij de brutaliteit vandaan enz. erfreu'en, fcbm. M.) = verheugen, verblijden; ficb e. = zich verheugen;
lid) (eines Singes) e. = zich verheugen in,
genieten, in 't blijde bezit zijn van; fid) e.
fiber (lUL), an (Sat.) = zich verheugen over, in.
erfreulic0 = verblijdend, heuglijk, aangenaam.
erfreut = verblijd, verheugd; febr e. (na
voorstelling) = aangenaam. erfrie'vett, fdjw.
(1.) = be-, doodvriezen, verstijven. erfrie'rung,
W. — = bevriezing. erfriltion, fd)w. (b.) =
verfrisschen, -kwikken, -verschen. erfri'•
fcbung, w. —, —en = verfrissching enz.
erfro'rett = bevroren, verkleumd. [erfro's
ftet = verstijfd].
Widgets, fcbtn. (b.) = (ver)vullen; (feine 13flicbt)
vervullen, betrachten; 11c0 e. = uitkomen,
vervuld, verwezenlijkt worden. erfinutte, w.
= vervulling, verwezenlijking, betrachting;
in E. geben = uitkomen, vervuld worden.
erfialutteClort, m.; 4ag( gtertnin), m.; wit,
m. = plaats van levering (van betaling);
dag v. 1.; tijd v. 1.
etfungeln, fcbro. (b.) = fonkelen, schitteren.
erg, 1. —s, --e = erg (el.).
erg. = ergebenft, zie dit woord.
eretitt'aen, fdjw. (1.) = vol(tallig)maken, aan-,
invullen; (ein Stunftwerf, einen Text) bijwerken.
ergiin'iettb = aanvullend. ergiin'ittne, w. —,
----en = aan-, invulling, bij-, toevoegsel, supplement; (grm.) voorwerp. ergiin'3ung6battb,
m. = supplement(deel). evetin'3utte6billett,
1. = suppletiekaartje. evelin'iunebbiatt, 1.,
•bogett, m. = bijblad, verbeterblad. ergiin's
auttgbfarbe, w. = komplementaire kleur.
eretin'sungOntantsfibaft, w. = depot. *Win''
aungborber, w. = aanvullingsorder. Organ'',
3ung6Vferb, f. = remontepaard. erelin4ungbi,
riibter, m. = plaatsvervangend rechter, huiprechter. evetin'5utteOftiitt, 1. = aanvulsel,
komplement. eretitt'3uttg6trul4en = Erfatt r.
ergiin'aungOtuerf, 1. = supplement. Organ'',
sungOtuitstel, m. = komplementshoek.
ergattern, fd)m. (b.) = te pakken krijgen,
snappen. eveaultern, !dm. (b.) = bijeendieven.
I. erge'ben, ft. (1.) = [overgeven, -leveret*
geven, opleveren, tot rezultaat hebben, leiden
tot; Of§ e. = blijken ,uit-, voort-, aan den dag
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komen; (bem Weinb, ber Wreube) zich overgeven, zich -leveren, zich wijden; e. Ste fidj? =
(bij een raadsel) geef je 't op? fit bem Zrunf
e. = aan den drank (verslaafd) raken; (rid) in
bas Sdp.cfral) schikken, voegen, berusten.
1I. erge'ben, 9Ibi. = toegedaan, onderdanig,
dienstwillig, nederig; berustend; 3br e.. fter
(Ziener) = Uw dienstwillige dienaar.
erge'benbeit, w. — = toegenegenheid, gehechtheid , onderdanigheid; berusting, onderworpenheid. erge'bettft: id) bitte e. = ik verzoek
(zeer) beleefd, nederig, onderdanig, vgl. erge,::
ben II. e'rgebItid, 1. —fes, —fe = uitslag,
-komst, rezultaat. evge'bung, m. — = onderworpenheid, berusting, overgave.
erge'b(e)n, unr. (f.) = (non 23efeblen, einia-buugen u. ii.) uitgaan, -gevaardigd, gericht
worden; [(fiber einen) handelen, iem. treffen];
e. lairen = uitvaardigen; iiber gcb e. Iaffen =
(geduldig) iaten gebeuren, verdragen; wie
wirb es ibm e.? = hoe zal 't hem (ver)gaan?
fic4 e. = zich (gaan) vertreden, een luchtje
(gaan) scheppen, gaan wandelen; lid) (in
Stlagett, Sd)niibuttgett) e. = uitweiden in,
overvloeien van, (lang en breed) laten hooren,
uiten; lid) itt billtern Oebanfen e. = zich overgeven aan sombere gedachten; vgl. snub e.
ergei'3en (licb), fcbtv. (b.) = bijeenschrapen.
erget'ien Ott., zie erg Otett ufw. ergie'big =
vruchtbaar, rijk, overvloedig, voordeelig, winstgevend ; nidjt febr e. rein = (ook) niet veel
opleveren. ergiebigteit, w. — = vruchtbaarheid, rijkdom enz., vgl. ergiebig. ergielien,
ft. (Ii.) = uitgieten, -storten; OM e. = zich
uitstorten, -monden, -loopen; zich lucht geven,
zich ontboezemen; rid) e. fiber (MO = (ook)
overstroomen. OrgIejsung, w. —, —en —
uitmonding, overstorting; uitstorting, ontboezeming. cretiin'ien, fcbtv. (b. u. 1.) = schitteren(d verschijnen). err/linemen = ent.
glimmen. ergifi'bett, fd)w. (i.) = ontgloeien
(ook fig.), gloeiend worden, ontbranden (ook
fig.); rood worden.
Wee = ergo, dus.
ergograW, m. —en, —en = ergograaf, spierkrachtmeter (toestel). ergoftat', m. —(e)s,
—e = ergostaat (geneesk. toestel: arbeidsmeter).
I. ergOt'aett, fcbw. (1).) = [einen eines hinges e.
= iem. jets doen vermeten, tem. iets vergoeden] ;
vermaken, -lustigen; fit§ an (sat.), mit, burl)
etw. e. = zich met jets verm., zich in iets verl.
II. ergOt'sett, 1. —s = vermaak, amuzement.
eve041ifb = vermakelijk, amuzant. ergOtP,
!IOU% ergOtittne, m. —, —en = vermaak,
amuzement.
everats'en, fd)w. (f.) = vergrijzen, grijs worden.
ergrei'fen, ft. (b.) = (aan)grijpen, aan-, opnemen; aandoen, treffen, roeren; (einen)
vatten, arresteeren; (bie Weber, bie Tgaff en)
opn.; (bie Wiud)t, Ellar3regeht, bas Wort, bie
3nitiatine) nemen; (dm Mittel, bie OeIegenbett)
aangr.; Oefit tvonon e. = iets in bezit nemen;
ber 9)3inb, 9Ingft, Wurcbt, Entgiden ergreift
einen = grijpt iem. aan; bas Weur, eine Stranfbeit
ergreift etw. ob. eitten = tast iets of jun,. aan;
bas bat On febr ergriffen = zeer aangedaan;
vgl. Tlartie. evereileub = aandoenlijk,
roerend. everei'fung, w. — = ('t) aangrijpen,
opneming; gevangenneming, arrestatie. ergrei's
fen, fdp. (f.) = grijs worden, vergrijzen.
ergriffen = aangedaan, ontroerd. ergriffen•
Ijeit, w. — = ontroering, aandoening. cretins'',
men, fd)tu. (1.) = boos, woedend worden; (b.) =
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boos, woedend makers. evgrii'betn — ans.
graben. ergriiteben, fdpx). (b.) = peilen,
doorgronden, naspeuren. ergviittblit§ = peilbaar, doorgrondelijk, te doorgronden, naspeurlijk. argviin'bung, to. = doorgronding,
naspeuring. ergvii'nett, Ito). (1.) = groenen.
&guff, m. = overstrooming; uitstorting
(ook fig.), ontboezeming.
eviyebett = hoog, verheven, grootsch; e..e
91rbeit = verheven (beeld)werk, relief. trOa'.
bentoit, w. —, —en = verhevenheid, hoogte,
hoogheid, grootschheid. er4allen, fcbro. (b.) =
weerklinken. triptit, m. = ontvangst. erlytt'.
ten, R. (b.) = [(vast)houden, komen tot, bereiken; Mier fid) e. = van zich verkrijgen];
(be)houden, bewaren; krijgen, ontvangen;
(f eine ettent, Wrau nab Stinber) onderhouden;
einen am .2ebett, bei guter Qaune e. = iemand
in 't leven, in goede luim houden; p ert e. =
(op wissels) waarde genoten; ii ti) e. = (blijven)
bestaan, zich staande houden, bewaard blijven.
erOaller, m. = bewaarder, onderhouder,
steun. evOtiit'titb = verkrijgbaar, te (ver)krijgen, te koop. tvbetung, to. = instandhouding, bewaring, behoud, handhaving;
onderhoud; verkrijging, ontvangst. ertial'=
tungbtrieb, zie Selbiterbaltungstrieb. erg
ban'beitt, fcbto. (b.) = aan-, inkoopen. ertiiitt's
gat Mt fcbw. (I).) = zich ophangen. [erim'rett,
lotto. (1).) = (af)wachten]. erOarifc§ett, erbar's
ten, fcbto. (f.) = hard worden, opdrogen.
evbarlen, fd)w. (1).) = bewijzen; eiblid) e. =
onder eerie bevestigen. ertiiietung, w. —,
—en = bewijs, bevestiging. erbalc4en, fcbw.
(b.) = pakken, snappen; einen Heinen (hottes=
bienft e. = een kerkje knappen, snappen.
erbattlett, fd)w. (b.) = (gwst.) be-, bijeensparen.
evOe'bett, ft. (b.) -- (aan-, op-, ver)heffen;
(bie 9.fugen, bie battb, Fein etas) oph.; (bie
Somme, einen in ben %beIftanb, eine 3abI ins
Zuabrat) verh.; (einen his in ben timid: tot
in de wolken) verh., prijzen; (Steuern, 3o11
q3orto, eebilbrett, 3infen) heffen, invorderen;
((be1b) opnemen, beuren; einen l3etrag auf
einen e. = bij iem. over een bedrag beschikken;
(einen eefang, ein Oefcbrei, Stlagen) aanh.;
$roteft, einfprud) e. = protest, verzet aanteekenen; (eine Stlage) indienen; (3attf,
Streit) beginners; (eine Wrage, Sdywierigteiten)
opwerpen; fir§ e. = zich verheffen, opstaan
(ook fig.), overeind komen, op-, verrijzen;
[zich opmaken]; emit Sturm erbebt lid ) =
steekt op; es erbebt fid) ein Streit, Strieg,
3weifel = er ontstaat; [ficb eines Zinges e. =
zich op lets verheffen]. erbeibettb = verheffend (fig.) evioblicb = aanzienlijk, belangrijk. etfiebliciiteit, w. — = belang, belangrijkheid, beteekenis. arbe'buttg: W. = op-, verheffing; heffing, invordering, inning; opstand;
vgl. erb eb en; ( . . en anorbnen, pflegen = een
enquete, onderzoek instellen. erfoi'raten, fd)w.
(b.) = door huwelijk verkrijgen, trouwen.
t vOelliten, fcbto. (b.) = (ver)eischen, vorderen.
evijeilern, fcbw. (b.) =opvroolijken, -monteren;
-helderen; ficb e. = ophelderen, opklaren.
ertoilen, ftw. (b.) = warm stokers, verwarmen. erbeVien, Rim. (b.) = verhelderen,
-lichten; (tech.) klaren; (eine gage) ophelderen; baraus erbellt = daaruit blijkt. evion'ten,
fd)w. (1).) = ophangen, -knoopen. erfou'clieln,
ftw. (b.) = huichelen, veinzen; door huichelen
verkrijgen.
rbit'sen, fcbto. (b.) (fh) = (zich) verhitten
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(ook fig.), opwinden. erbit' b ung, w. —, —en =
verhitting, opwinding.
W
er#offen, id)w. (I).) = (zeer) hopen. er§en,
fcto. (b.) = verhoogen, verheffen, ophoogen;
vergrooten, vermeerderen; (ben j3reis) verhoogen; wer fid) erbebt, wirb erniebrigt werben
(ii). erba'bitttg, w. —, —en = ver-, ophooging,
vermeerdering, -grooting; hoogte. trOO'bungba
Wink', m. = elevatiehoek. erbolett, ftw. (b.)
= [verdienen; Rd) eine Scbabens e. = zich
schadeloos stellen voor een nadeel]; fit e. —
weer bijkomen, weer op zijn verhaal, tot zich
zelf komen, beter worden, zich herstellen, zich
ontspannen; (non eirter Stranftjeit) herstellen,
weer opkomen, (ook: er ift leiblid) erbolt); fid)
bei einem Nat(s) e. = iems. raad inwinnen;
ficb fur einen Zietrag auf einen e. — (zich voor)
zeker bedrag op iem. verhalen. ertioluttg, w.
—, —en = herstel, ontspanning, rust. Ottjo'.
luttg6reife, w. = ontspannings-, pleizierreis.
Itrolung4ituttbe, W. = ontspannings-, speeluur. erOovAett, fcbw. (b.) = af-, beluisteren.
erbü'ven, Rim. (b.) = [hooren, vernemen];
verhooren; ift fo etwas je erbi5rt? = heeft men
zoo lets ooit gehoord? artiii'ruttg, tv. — =
ver hoor ing.
a'ritt, m. = Erik.
Orie .See (spr.: Teri..), m. = Eriemeer.
e'rita, to. —, —s U. „fen = erika, heidekruid.
erin'nerlitt : es ift mir nid)t e. = ik herinner 't
mij niet. evin'ttern, fdyw. (b.) = herinneren;
[einen eines binges e.] = einen an ein Zing e.
= iem. aan lets h.; id) babe babel bas 3u e. =
ik moet daarbij dit (doers) opmerken; e. gegen
= aanmerken op, inbrertgen tegen; ficl§ einer
ea*, an eine Sacbe e. = zich iets h.; id)
erinnere mid) Ms nid)t = ik herinner 't mij niet.
eitin'tterung, w. —, —en = herinnering, ver-,
aanmaning; e. gegen = aanmerking op.
Ovin'tterung4bnik f. = memorie-, aanteekenboek(je). erin'tterungbfebreiben, 1. = herinnerings-, vermaningsbrief. trin'nerung8berntb.
gen, f . = herinneringsvermogen.
erin'nne, W. —, —n, et in'ttnO, w. —, ..npen
= Erinnys, wraakgodin, furie.
O'ri0a0fet, m. = Erisappel, twistappel.
evia'gen, fdpx). (b.) = vangen, inhalen, met
moeite verkrijgen, behalen.
ertallett, fdo. (1.) = koud worden, af-, bekoelen (vooral fig.). Marten lid), fd)w. (f).) —
verkouden worden, kou vatten. Ortallung,
to. — = af-, bekoeling. If rttillung, w. —,
—en = verkoudheid, kou(de), kouvatting.
ertiiutirfen, Ito). (b.) = bevechten, behalen;
id) babe es mir e. mtiffert = (ook) ik heb er om
moeten vechten. ertaegen, fcbto. (b.) = uitzuinigen, bijeenschrapen. erfaulen, id)ro. (b.) =
(aan-, be-, om)koopen. erriinflick zie f etuf 11 cb.
ertennibav = (her)kenbaar, zichtbaar, te onderscheiden, duidelijk. erfetenen, um. (b.) —
(her-, er)kennen, onderscheiden; konstateeren;
(in)zien; uitkomen voor, bekennen ; krediteeren;
vonnissen; ben Baum erfennt matt an feinen
Wriicbtett, ben ZogeT an ben lebern = men
kent den boom enz.; etto. 3u e. geben = lets te
verstaan, te kennen geven; fid) e. laffen = (ook)
te konstateeren zijn, vallen; bas eericbt bat
bier 3u e. = te vonnissen; gegen einen auf
Zobesftrafe e. = de doodstraf over iem. nitspreken, iem. ter dood veroordeelen; (eitten fur
einen Oetrag) krediteeren. erfenntlicb = (her)kenbaar, erkentelijk, dankbaar. fttenntlid).
kit, w. — = erkentelijkheid, dankbaarheid.
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I. OrfetturniO, w. — 7 erkenning, kennis,
inzicht, besef; bie 0. tvecrett = tot 't i. brengen.
II. admen* 1. —f es, --le = vonnis, beslissing, uitspraak, arrest.
erreuntuidgrunb, m. = beginsel van kennis;
grond voor een vonnis. erteuntniOttoorie, w.
= kennisleer. erfen'ttuttg, w. — = herkenning, onderscheiding. Orreultung6tvort, 1. =
herkennings-, wachtwoord. *denItung63ei.
mat, I. = herkenningsteeken.
tete; m. —s, — = (hoek)balkon, erker.
arlerlIfettitee, 1.; =Mule, w.; .ftube, w. =
erkerlivenster (-raam); -zuil; -kamer.
[errieleu, ft. u. lotto. (b.) (id) error; erforen;
ook: erriefte; errieft) = (ver)kiezen].
ertiammt' = verkleumd (Winger 3. 3.). ertItie=
bar = verklaarbaar. ertiFeren, fcbw. (t.) =
verklaren: uitleggen, te kennen geven; fie§ e. =
zich verkl., zich, zijn meening uitspreken;
verklaarbaar zijn, [blijken]; rid) mit einem e. =
met iem. tot een verklaring komen; eitt erflarter
(Begner = een verklaard, erkend tegenstander;
vgl. befiegen e. a. ertIferer, m. —s, — =
verklaarder, uitlegger. ertliteliffi = verklaarbaar, begrijpelijk. OrrWrung, W. —, —en =
verklaring, uitlegging, uiteenzetting. %TM'.
ruug&lcOvift, tv. = kommentaar. [erflee'reu,
fd)w. (b.) = voldoende, toereikend zijn}.
ertledlicb = aanzienlijk, aanmerkelijk, belangrijk. erflettern, ftw. (I) .) = (einen Oaum)
klimmen, klauteren in; (eine SOlauer) beklimmen. erfliut'uten, ft. (b.) = beklimmen.
erf Want, ft. (f. u. I).) = (weer)klinken.
evtlir'ren, ftw. (b.) = rammelen; rinkinken.
erfIlegeltt = ausfiligen.
erbtatlett, fcbtv. (I).) = (los)knallen. erbtau'•
fern, erittielent = erg ei3 ett. ertno'beitt,
fcbw. (b.) = met dobbelen winnen.
Orto'berung, tv. —, —en = gedurende 't huwelijk aangewonnen goederen. erto'ren = uitverkoren, -gelezen.
ertra'Oett, fcbtv. (1). u. 1.) = kraken. erfraulett,
fd)w. (f.) = ziek worden. Ortrataitng, w. —,
—en = ziekte(geval). ertratien, fd)w. (b.) =
bijeenschrapen.
ertilluteu ficb, febw. (b.) = zich verstouten, den
moed hebben; [id) einer let e. = een daad bestaan, durven ondernemen. erfuu'ben, ftw.
(1.) = [te weten komen] ; (bij 'tleger) verkennen;
[fib e. =] errun'bigen lick ftw. (b.) [eines
Dinges], had) etw. = inlichtingen inwinnen
omtrent, over, onderzoek doen naar, informeeren naar. e'rtun'bigung, tn. —, —en =
inlichting, informatie (fiber einen: over, omtrent iem.), vgl. einaleb en. Ortun'bigungO•
bureau, 1. = informatiebureau evtunibung,
w. —, —en = (bij 't leger) verkenning. erliini•
itch', fcbto. (b.) = affekteeren; veinzen,
huichelen; er Hitt f te It = gemaakt. [ertii'veu,
zie errie[ en].
erlatrutett, ftw. (i.) = verlammen; afnemen;
e., (1).) = Ilibm en. erIiitruten, ftw. (t.) =
verlammen. erlangen, ftw. (b.) = [bereiken],
erlangen, (ver)krijgen, verwerven (et)re, Onabe,
u. a.). erftin'gett, ftw. (I).)= (mijnw.) verlengen.
arlat i , m. ..Iaffes, .. Jaffe = vrijstelling, kwijtschelding ; vergunning; vermindering, aftrek;
verordening, besluit, afkondiging, dekreet.
ertanett, ft. (I).) = [los-, vrijlaten]; (einem
eine Strafe, eine Gcbulb) kwijtschelden; (einen
Oefebl, eine 13erffigung) uitvaardigen, afkondigen. arlaffiabr, 1. = jubeljaar. ertafflict) =
vergeeflijk. artairfiittbe, w. = vergeeflijke
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zonde. trtaflung, w. — --en = kwijtschelding, vergeving; afkondiging, uitvaardiging,
publikatie. erlanung&iatir,
.fiittbe, zie
rl a I-3 . . . erlattben, ftw. (1.) = veroorloven,
toestsan, -laten, gedoogen; e. Gie (giltigft) —
met uw verlof; id) erlaube mir 3bnen an3u.
3eigen = ik ben zoo vrij u te melden; er faun
[id) bas e. = dat kan hij doen, zich veroorloven.
Orlaublti6, w. — = verlof, vergunning, permissie. erfaub'n141cOeiu, m. = akte, vergunning(sbewijs).
I. ertautte = doorluchtig, verheven, beroemd.
II. Ortaucbt, w. —, —en: Se, ern. e. = Zijne,
Uwe Doorluchtigheid; Zijne, Uwe Hoogheid.
ertau'eru, Id)w. (I).) = be-, afloeren, bespieden.
erlaujett, ft. (l.) = achterhalen. erlau'ic§est,
ftw. (b.) = afluisteren. Orlfaulerer, m. —s,
— = verklaarder, uitlegger. erldulern, ftw.
(b.) = ophelderen, verklaren, kommenteeren.
erlituleruug, w. —, —en = opheldering,
toelichting, aanteekening, kommentaar.
ft'le, w. —, —tt = els, elzeboom.
erle'bett, fcbtv. (b.) = beleven, ondervinden;
(eitt bobes Alter) bereiken; einett e. = zien,
ond. wat men aan iem. heeft. arle'bettOber=
fic4ruttg, w. = verzekering tot uitkeering
van een kapitaal bij 't bereiken van een
bepaalden leeftijd. triebItiO, [. —[es, —fe =
gebeurtenis, ervaring; e..fe = wederwaardigheden, lotgevallen. erte'bigen, id)w. (I).) =
[vrijmaken, bevrijden]; (ein Gelcbtift) afdoen;
(einen 3tvelfel) opheffen, uit den weg ruimen;
(eine Wrage) uitmaken; einen 9Iuftrag e. =
zich van een opdracht, last kwijten, een
bestelling (order) uitvoeren; eine Zaran3 e. =
in een vakature voorzien; eine erlebigte
etelle = een vakante betrekking; fie§ eines
Tinges e., zie entleb igen. Orle'bigtutg, w. —,
—en = afdoening, beeindiging; vrijmaking;
3ur e. brengen = afdoen erle'geu, fd)w. (1.) =
dooden, neerschieten, verslaan; betalen; and)
Bart. von erliegen. evle'guug, W. — = ('t)
dooden; betaling. erlekblent, ftw. (b.) =
verlichten, ontlasten, vergemakkelijken. tr•
leidj'terung, w. —, —en = verlichting, vergemakkelijking, faciliteit. erlei'bett, ft. (b.) —
(Gcbmer3en, Zerlufte, Gcbaben, eine glieber.
lage) lijden; ben lob e. = sterven; (Zeriinbe.
rungen) ondergaan; (Ser3iigeruttg) ondervinden; 53erle13ungen e. = wonders krijgen,
opdoen, -loopen, gewond, gedeerd worden.
Wien = elzen, elzenhouten. ftletibauut, m. =
elzeboom. Orleubrue0, [. = elzebroek(land).
ftilentio13, 1. = elzehout. etleutiinig, zie

erifiittig.

erterltat, ftw. (b.) = (aan)leeren. erler'mum
W. — = ('t) aanleeren, studie. erielett, ft.
(b.) = uitlezen, nit-, verkiezen; (sours) [id)
etw. e. = (zich) iets aanlezen; e., 914 =
uitverkoren, -gelezen, -gezocht. [erfeliett fit*
ftw. (b.) = (zich) verkwikken, laven.] evIetar•
ten, [caw. (t.) = verlichten: illumineeren;
beschaven. trleuOung, w. —, —en = ver,
lichting.
OVUM, f. —(e)s, —e = elzebosch, elzehout.
erlie'gen, ft. (1.) = (bem Weinbe, ether ftranr.
Deft: voor den vijand, aan een ziekte) bezweken;
onderdoen voor, ('t) onderspit delven; (unter
ber 2aft) bezw.; (er ift) erIeg en = bezweken.
Castling, m. —5, —e = grondeling.
ertilten, ftw. (b.) = listig verwerven.
evilDnig, m. = Elfenkoning.
erio'fiett = gelogen, verzonnen, valsch. eir1041,
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m. —es = opbrengst, bedrag, ontvangst
(van verkochte waren). erth'Ken, rt. (1.) (bu
erliid)(e)ft, er erlifcbt; erloid); erlOid)e; erliid)!
ob. erlbido! erloicben) = uitgaan, -dooven;
verbleeken, -dwijnen; te niet gaan, ophouden
te bestaan; nitsterven. ertolen, icbui. (b.) =
loten, trekken, winners. erWlen, fcbro. (b.) =
redden, bevrijden, verlossen. ertaler, m. —s,
— = bevrijder; Verlosser, He!land, Zaligmaker. *Minna, w. = bevrijding, verlossing.
erni'fien, ft. (b.) = liegen, verzinnen, vgl.
et loge n. [ertuftie'ren], erfu'ition, Id)w.
(h.) = vermaken, amuzeeren.
unta'dien, Id)to. = (gwst.) klaarspelen.
ertnadrtigen, [dm (1.) = machtigen;[m e. =
zich meester maken; zich verstouten]. trutiici)'"
tiguttg, w. —, —en = machtiging, volmacht.
untatyttett, Id)w. (b.) = ver-, aanmanen,
aansporen. tertstabluntg, —, —en = vermaning, aansporing, waarschuwing. erman's
gemn, fdp. O.): eines hinges e. = lets ontberen,
aan lets gebrek hebben; werbe nid)t e. 5u
fcbreiben = niet in gebreke blijven, niet nalaten
te schrijven; bie Mittel e. mir = ontbreken mij;
id) werbe es an nicbts e. lallen = ik zal zorgen,
dat er niets ontbreekt. trutan'g(e)lung, tr.
— = gebrek, gemis; in e. eines Tifcbes = bij
gebrek aan een tafel; in C. eines %4effern bij
gebrek aan beter. ertnatt'nett, fcbw. (1).) =
[vermannenj; fid) e. = zich vermannen, moed
vatten. Id)w. (b.) = matigen;
(ben q3rets) verminderen, verlagen; (Wabrge.
id)winbigfeit) verminderen. (grtntiligung, to.
—, —en matiging enz. untarten, 1 d)tv.
(b.) = afmatten, uitputten, vermoeien; e.,
(I.) = mat, zwak worden, verzwakken, opraken. Orntattung, w. — = afmatting, verzwakking, vermoeienis, uitputting.
I. unterfen, It. (b.) = beoordeelen, overwegen;
meenen, beseffen, bevroeden, begrijpen; [uitmeten]. II. truterfen, 1. —s = oordeel,
meening, gevoelen, goedvinden.
te meters; begrijpelijk, te gissen.
ernteirlitb
erutititeln, fd)w. (b.) vaststellen, bepalen,
uitmaken; nasporen, ontdekken, vinden. Omit'
terung, to. —, —en = vaststelling, op-, nasporing, ontdekking, uitvorsching.
= mogelijk maken.
evutOglieften, Id)w.
— = mogelijkheid, geitrutOglittung,
legenheid. untor'ben, fd)w. (b.) = vermoorden.
vermoorden,
•rnwebung, to. —, —en =
vermoording, moord.
erutirben, Id)to. (b.) = vermoeien; e., (f.) =
moe(de) worden. to. —en =
vermoeidheid, vermoeienis, moeheid. erutun'"
tun, id)n). (b.) = opvroolijken, opmonteren;
aan-, bemoedigen, aansporen, opwekken;
[wekken, itc4 e. = wakker worden]. arum'.
terung, to. —, —en = aanmoediging, opwekking.
[ertstulett], untulfgen, Id)to. (b.) = aanmoedigen. ernutligung, to. —, —en = aanmoediging„
erst, zie erett.
ernillyren, Id)w. (b.) voeden, onderhouden;
(lane Wamilie) in de behoefte van (zijn gezin)
voorzien; fttij e. = in zijn onderhoud voorzien,
zijn brood verdienen; lid) y am Wifcbfanq e. =
leven van de vischvangst; vgl. arte b e. ternatrs
rer, m. —s, — verzorger (ber
kostwinner, steun. ernilfrrttng, to. — =
voeding, onderhoud, verzorging.
ernen'tten, unr. (1.) = benoemen (3u einem
2tmte, Bum 13rofeffor: in een .ambt, tot profesVAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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sor), aanstellen. artten'ttung, w. —, —en =
benoeming. Ornen'tnutgbbrief, m., otrfuttbe,
to. = aanstelling, diploma.
Ornerti'ne, w. = Ernestine.
verernett'er, erneule)rev, m. —s,
nieuwer. erneu'e(r)n, Id)w. = vernieuwen;
(lein Oefttcb) herhalen, opnieuw indienen; (ein
Qos: loterijbriefje) fourneeren. Ornete(er)ung,
to. — —en = vernieuwing enz. (tam'.
erungiteitte, w., "f rein, m. = talon. uncut'
= vernieuwd. Orneu'ung, zie erneueruttg.
ernie'btigen, (1).) = verminderen, -lagen,
•nederen; fitt) e. = zich vernederen. fade'.
brigung, w. —, —en = vermindering, -laging,
-nedering.
I. %Tuft (eigenn.), m. = Ernst. II. ern% m.
ik
—es = ernst, gestrengheid; es ift mir e.
meen 't in ernst; bas lit nid)t 31)r e. dat
meent U niet; im e. = in ernst, ernstig;
E. mad)en = 't ernstig meenen; mit e. =
ernstig, ijverig; alle y (alien) entrtes = in alien
ernst. II. emit ODD = ernstig; (Wort ook)
waardig, streng; (id) net)me es) ernstig op.
[erni ften, fd)w. (b.) = ernstig zijn, e. spreken].
ernstig (Mann, ituftreten); beernitliaft
daard, deftig, streng. Ornitliaftigfeit, ro. —
ernst(igheid), deftigheid. ernitlit§ ernstig
(Wort, Ermabnung, eft*); streng, met
nadruk.
avttite, to. —n oogst, inzameling, opbrengst; vgl. Saat. firttleaubfit§t, w. =
vooruitzicht van den oogst.
Orn'tellberitftt, m. •, "bier, 1.; "ertrag, tn.;
"'erten, v.; at*, = oogstlibericht; -bier
(-feest); -opbrengst; -vakantie; -feest._
heeredienst bij den oogst.
trn'tefron(e), ro.
eirn'telltrana, m.; "lieb, 1. • "ntonat, m.
'
oogstlikrans; -lied; -maand (Augustus).
ern'ten, Rim. (l.) = oogsten, inzamelen; tote
man la(e)t, To wirb man e. = zooals men zaait,
zoo maait men.
to.; "fegett, m.; 'Wetter, f.;
qeit, to. oogstilraming; -preek; -we(d)er; -tijd.
erniiWtern, Id)to. u. 1.) = ontnuchteren
(eig. en fig.).
veroveraar. evo'bern,
treibeter, m. —9, —
= veroveren, zich meester maken
Id)to.
van; e. Don = veroveren op. etro'berung,
verovering, inbezitneming,
to. —, —en
inneming.
aro'berungOlibegierbe, to. ("bur% m.; "futbt,
tu.); 'Meg, tn.; ' sus, M. = veroveringslizucht;
-oorlog (-krijg); -tocht.
ero'berung6ffte4tig = veroveringszuchtlg; behaagziek.
eraffnett, Id)to. (b.) = openen; (etn Zeftament,
bie Situng, bie zagb. eine Eifenbabn, ben
ein Gefd)lift, ben Welb3ug, bie 9Iusftellung)
0.; (eine Oorftellung, Zorlefung) beginnen;
(feine 9Meinung, 9thficbt) meedeelen, te kennen
geven; (einem einen Strebit) verleenen, o.;
ficf, gegen einen, fitt) einem e. = zijn hart voor
tem. uitstorten, tem. zijn gevoelen openbaren;
es erilffnet ficb eine %tusficbt er doet zich een
vooruitzicht op, er opent zich een v. etrafritung,
to. —, —en = opening, begin; mededeeling,
opening van zaken, verklaring.
Caff'nungglIfeiertiVeit, to.; grebe, to. =
openings-, inwijdingsliplechtigheid; -rede.
ereetern, Id)to. (b.) = (nauwkeurig) verklaren,
uiteenzetten, beredeneeren, (uitvoerig) bespreken, toelichten. erbeterung, to. —, —en =
verklaring, uiteenzetting, betoog.
14
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'rob (met 6), m. = Eros, liefdegod. *relit,
ID. — — erotika, rainnepoezie. Oro'titer, m.
—s, — = minnedichter. erolifct = erotisch,
liefdes..., minne...
Ortml (nrbb.), in. —s, — = waard, woerd.
ertArfit' auf (9Iff.) = verzot, bizonder gesteld,
verlekkerd, belust op; (ook attr.) eine e..e
3eitungsleferin = een ijverige (hartstochtelijke)
krantelezeres.
evinellett, fcbtv. 0 .) = afpersen, -dwingen,
-dreigen. arpreller, m. —s, — = afperser,
-dreiger. erprerferifit = afdreigend, bijwijze
van afdreiging. &tinting, w. —, —en =
afdreiging, knevelarij. erpro'ben, fdyw. (b.) =
beproeven, op de proef stellen, toetsen; (soms)
ervaren, ondervinden; erprobte areunbe,
Zreue = beproefde vrienden, trouw.
terquetliten zie Berquetfcben]. erquielen,
fd)w. (b.) = verkwikken, laven, opfrisschen.
erquidlict = verkwikkend, -frisschend. Or.
quielung, ID. —, —en = verkwikking, verfrissching, lafenis.
marten, fd)tv. (b.) = bijeengaren, -rapen.
evratbar = te raden, op te lossen. erralen,
ft. M.) = raden, oplossen; el = geraden!
precies I
ervalifit = erratisch, dwalend, verstrooid
zwert...; e..er $locf = zwerfblok. Orralum,
1. —5, ..ta = erratum, drukfout.
erreit'nett, fcbtv. (1.) = uitrekenen.
ervegliar = prikkelbaar, gevoelig, lichtgeraakt.
amreglsavfeit, w. — = prikkelbaarheid. erre's
gen, fcttu. (b.) — [bewegen, in beweging
brengen]; veroorzaken, doen ontstaan, opwekken; (einen) opwinden; aanzetten, verlevendigen; einem bie Ealle e. = !ems. thorn,
gal welcken; (93/itleib, iippetit, 93/agnettsmus)
(op)wekken; (9tufru1)r, 92eib) verwekken;
(etaunen) wekken; (Sturm, Firm) veroorzaken; (*geniis, 91ufmerffamfeit, 91eugierbe)
gaande maken; (Strieg) doen ontstaan. arre'ger,
m. —s, — = veroorzaker enz., vgl. err e g e n.
meat' = opgewonden, levendig, opgewekt.
It rre'gung, w. —, —en = opwinding, ontroering, opgewondenheid, agitatie; opwekking.
erreittlar = bereikbaar, binnen 't bereik;
verkrijgbaar. erveriten, fcbtp . (1.) = bereiken,
reiken tot (aan), komen tot; einen e. = (ook)
iem. evenaren; (ben Sug) halen; wenn ete's
nod) e. wollen, miiffen Sie lid) ellen = .als
U 't nog halen wilt. . .. arreiltung, tv. — =
bereiking, ('t) bereiken. errei'ten, ft. (1.) =
rijdend bereiken, r. inhalen, r. verkrijgen.
erren'nen, unr. (b.) = inhalen. erret'teu,
fcbw. (b.) non, aus = redden (van, uit). and'.
ter, m. —s, — = redder, bevrijder. Orretitung,
to. = redding, bevrijding.
errietlen, fcbw. (b.) = oprichten, stichten,
vestigen; eine banbelsgefellidAft e. = een
vennootschap aangaan; (ein Zertament of w.)
maken; [einen atertrag e. = een verdrag
sluiten]. ferriit'tung, in. — = oprichting,
stichting, vestiging. errIn'gett, ft. (b.) = (door
inspanning) verwerven, verkrijgen, bereiken;
behalen, bevechten. erralen, fcbro. (f.) .=
blozen, rood worden. errulen, ft. (b.) = beroepen. *rrun'genfitaft, tv. —, —en = ('t) verworvene, verworven goed of vermogen, aanwinst; verovering; politiftbe, gefellicbaftlicbe
e.. en = verworven staatkundige, sociale
rechten; geiftige e..ett = veroveringen op
geestelijk gebied; e.. en = (r.) 't geaurende
't huwelijk verworven goed.
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Mengel*, fcbtv. (b.) = verzadigen. erliittlict —
te verzadigen. affair, m. —es = vergoeding,
restitutie, verhaal, schadeloosstelling; vervanging, surrogaat; opbrengst, tegenwaarde;
einem E. 'Olen = iem. vergoeding geven,
schadeloos stellen. ettial)... = vervangings...,
..surrogaat; waarloos, rezerve..., hulp...
Orlatyanter, m. = rezerveanker. **Wile.
letaft, 1. = werving, rekruteering. trfaVglieb,
I. = kunstlid. OrIalrfoutinillion, w. = militieraad. Orfattlnattn, m. = plaatsvervanger,
remplagant. Orfalyittannlitaft, w. = nieuwe
lichting, rekruten. evialrittittet, 1. = surrogaat. OrfaCtiftictt, w. = verplichte schadevergoeding. erfalyrtild, f. = rezervestuk, duplikaat. E'rialyteit, m. = rezerve-, onderdeel,
fitting. OrlaWtruppen, P. = depOt(s).
Orfairtnafg, W. = tusschentijdsche verkiezing.
erfalytueile = als vergoeding, ter vervanging,
subsid iair.
erfaulen, rt. (1.) = verzuipen, -drinken, on'derloopen. erfrefen, fd)tv. (b.) = verzuipen,
-drinken. t rfiluluttg, w. — = verdrinking.
CtItil itAern, PIM. O.) = met kleinhandel
verdienen, bij elkaar sjacheren. erlitaff en,
ft. (l.) = scheppen; (fbb.) = erarbeien;
[e., fcbtv. (ti.) = verschaffen]. Orlitaffer, m.
—5, — = schepper. Orlitarfung, w. — = ('t)
scheppen, schepping. erfttarlett, fcbro. u. rt.
(f.) = (weer)klinken; [bekend worden]. erptite•
rest, fd)w. (b.) = bijeenschrapen. erlitau'bern,
fcbw. (b.) = huiveren: erlitatt'en, !tin. (b.) =
aanschouwen, gewaar worden, zien. erfitertten,
ft. (1.) = verschijnen; schijnen (te zijn), voorkomen; [blijken]; nor Gericbt e. = v6Orkomen,
voor 't gerecht vers.; bie etunbe erfcbeint =
verschijnt, breekt aan; (von Ziiicbern) vers.,
uitkomen. **terming, w. —, —en = verschijning; (droom)gezicht; aanblik; verschijnsel; e. eigirti — Driekoningefeest; Bur e.
tommen, in bie e. treten = verschijnen, zich
openbaren, zich vertoonen, zichtbaar worden;
Bur E. bringen = doen verschijnen. erfitielett,
ft. (1.) doodschieten; fit§ e. = (ook) zich
voor den kop schieten; erIctoffen feta = (ook)
totaal verbauwereerd zijn, er niets van begrijpen, (ook) naar de maan, verloren zijn. erlititt'.
ben, ft. (b.) = bijeenschrapen; met zwoegen en
sloven krijgen.
evIctlalett, ft. (b.) = slapend verkrijgen.
erfittaffen, fd)w. (1). u. 1.) = (tr. en intr.) verslappen, -zwakken (eig. en fig.). evlitiarfung,
tu. —, —en = verslapping, verzwakking,
verval. erlitta'gett, it. (I).) = doodslaan,
dooden, verslaan. erittleritett, ft. (b.) = listig,
steelsgewijze krijgen, besluipen, verschalken.
Orletteritung, tv. —, —en = verschalking,
listige verwerving. erfttlielett, it. (b.) = (meest
fig.) ontsluiten, openen; afleiden; 1iit e. = zich
ontsluiten, ontluiken.
erfitatYfett, fdp. (b.) = tun-, leegscheppen];
(f id), feine Slrüfte, Mebulb, Mittel) uitputten;
(fftenfcben) door en door leeren kennen; (en
Zbema) tot in de kleinste bizonderheden,
afdoende behandelen. erlftbetlit = nit te
putten. trfctöttlung, w. — = uitputting.
erlitollen, zie ercbief3en.
erictreeten, f dm. (b .) = doen schr ikken ,vers chr ikken ; e., ft. (1.) (bit erfcbricfrt, er erfcbridt; erfcbraf ;
erfcbrEde ; erfcbricfl erfcbroden) = schrikken,
ontstellen (fiber %ff., nor Dat.). erIctrett'llit =
verschrikkelijk, vreeselijk. [Orlitred'ItiO, I. =
schrik, ontsteltenis]. erlitrerbett, ft. (b.) =
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met schrijven verwerven, verkrijgen. erlifireten,
ft. (b.) = beschreeuwen. Orfitroe'tenbeit, w.
verschriktheid, ontsteldheid. erldoeiten,
Icbw. (b.) (mijnw.: al delvend een ertslaag
of wel) openleggen.
erfdtiirifen, fd)ro. (b.) = (mijnw.) vinden. erg
frbfittern, rd)w. = (1. u. I.) schokken: schudden,
trillen; (1.) doen wankelen, treffen, hevig
aandoen. Orfdpiitterung, w. —, —en = schok:
stoot, schudding, trilling, hevige aandoening.
erfittuellen, (f.) zwellen. erfdltue'ren, id)13).
(b.) = verzwaren, zwaarder, moeilijker maken,
bemoeilijken, erger ,maken, verergeren. are.
fi§tue'rung, w. —, —en = verzwaring, verergering. erlittuin'beitt, fcbto. (b.) = door
zwendelarij krijgen, bijeenzwendelen. erfdpuitt'.
gen, ft. (1.) = bereiken, komen tot; [uitslaan,
uitspreidenj; (bee fann id) nid)t) opbrengen,
betalen. erfittoing'114 = bereikbaar, op te
brengen.
erfe`ftett, rt. (b.) = [zien, gewaar worden];
zien, besluiten; (uit)kiezen; aus 3brem Oriel
erfebe id) = zie ik, maak ik op; [rid) eines
Sortei e. zijn voordeel in lets zien].
erfelynen, icbto. (b.) etw. = hevig vervangen,
smachten naar. [erfellett = verzot]. erfetrbar
herstelbaar, te vergoeden, vervangbaar.
erfetsett, fcbw. (b.) = vervangen, vergoeden,
restitueeren; herstellen; einem etw. e. = (ook)
iem. voor lets schadeloos stellen. erfetylid), zie
erfetbar. **V iung, — vervanging,
vergoeding, herstel.
erfii§tlitft = duidelijk, te zien, blijkbaar;
baraus ift e. = hieruit blijkt. erfiegett, fcbw.
(b.) = (over)winnen. erfittigen, It. (b.) = met
zingen verdienen, krijgen. erfittlett, ft. (f.) =
(weg)zinken; e., (1).) = (mijnw.) bereiken,
vinden. erfin'tiett, R. (1.) = verzinnen, uit-,
bedenken, verdichten. erfinn'tii* = uit te
denken, te bedenken. erfirsen, ft. (b.) = door
verjaring verkrijgen; ein 3eugnis e. = een
getuigschrift verkrijgen door een zekeren tijd
in een klasse door te brengen; [blijven zitten;
erferren verzot]. Orlit suttg, w. — =
(acquisitieve) verjaring.
erfitirben, Rim. (1.) = bespieden, be-, afloeren,
bespeuren, ontdekken. erfOa'rett, fd)w. (b.) =
(be)sparen (ook fig.), bezuinigen.
I. tr.rfoarittiO, 1. —fee, —fe = ('t) bespaarde,
spaarpenning; G..re macbett = sparen. II.
erfpaettia, w. —fe = besparing, bespaarde.
Or14,a'rung, W. -, —en = besparing, bezuiniging. LAttia'ruttgOrildfir§ten: aus e. = om
zulnigheids-, bezuinigingsredenen. erpieilbern,
fcbw. (b.) = auffpeicbern. erfOielen, fcbw.
(b.) = spietsen. erpniefiett, ft. (1.) voort-,
ontspruiten, [bevorderlijk zijn (mit Zat.)1.
erftiriefflitb bevorderlijk, nuttig, oorbaar.
[erfpulett, fcbw. (b.) = met de spoel, met
weven verwerven].
ten eerste:
I. erft, %bj. = eerst; furs e..e
vooreerst, -loopig; Bum e.. en = ten eerste;
am e..en (op) den eersten (bes 9Ronats),
(ook) 't eerst; Bum eritentnal, Bum e. . en flat =
voor 't eerst; ber e..e in ber Stlaffe = de
eerste; ber erftbefte, ber e..e (ber) berte = de
eerste de beste; bie C.. en werben bie 2etten
rein- (II). II. erft, 9Ibn. = eerst, vooraf, pas;
eben e. = pas, net; sett e. recbt! = nu juistl
unb e. fo einer = en dan (en vooral) zoo een;
nur e. ha! = was ik er maar alvasti
ware
es mud lidj e. Beigen = 't moet nog blijken.

eritunfen.

erftaniben, fart. non erfteben. erftaffen,
fd)11). (i.) = versterken, sterk (dik, krachtig)
worden, aansterken, opbloeien. erftar'ren, fcbtv.
(1. u. I).) = verstijven, (doen) stollen. erfarrt =
verstijfd, -steend, -kleumd; -stomd
rung, w. — = verstijving, -stomming. erftata
ten, fcbro. (b.) = (9lusgaben, 9tuslagen) teruggeven, vergoeden; (etue alobitat) vergelden;
[geven, (Zattf) brengen, betuigen]; l3erld)t e. =
verslag geven, uitbrengen. Oritattung, w. —,
—en = teruggave, vergoeding, restitutie, ('t)
uitbrengen (van een verslag).
eerste opvoering,
rftaufffibrung, w.
premiere.
I. evrtauttett, fcbtv. (b.) = verbazen, -wonderers;
e., (f.) Did) e.] zich verbazen, verbaasd,
verwonderd zijn, staan. II. Oritau'nen, 1. =
verbazing, -wondering; in e. feten = verbazen,
verbaasd doen staan; in e. geraten = verbaasd
zijn.
vererftatettett8tvert, stutirbig, erftaun'1i
bazingwekkend, -bazend, -wonderlijk.
erftbeft, zie e r
erfte'4ett, ft. (b.) = doodsteken. [erfteelett, fdp.
(1.) = doen stikken, verstikken]. erfte'b(e)n,
unr. (It.) = koopen (nam. bei einer Zeriteiger,
rung), (veroud. en nog gwst.) doorstaan'; e.,
(f.) = (von ben Xoten) verrijzen, opstaan.
Orfte'bung, tv. — opstanding, verrijzenis.
erfteigibar = beklim-, bestijgbaar, te hekhmmen.
erftergen, ft. (1.) = beklimmen, bestijgen, (fig.)
opklimmen tot. **dialing,
= bestijging,
tt. Ob.), fd)w.
beklimming. erftetlen
(1.) = maken, samenstellen, vervaardigen.
samenstelling, vgl. erf t ell e n.
Orfterlung, w.
eriften6 = ten eerste, eerstens.
erfteribett, ft. (f.) = besterven, wegsterven,
-kwijnen, afsterven; [sterven, den dood vinden;
id) erfterbe in tieffter Zemut = ik blijf (tot den
dood) uw onderdanige
.].
eeftere (ber, bie, bas) = de eerste; enterer =
de eerste, gene, eerstgenoemde. erfrgeboven =
eerstgeboren. erftgeburt, w. = eerstgeboorte.
eerstgeboorterecht.
Orftgeburtiirernt, I.
eerstgenoemd,
erftgetnetbet, sgenatutt
bovenvermeld, voorschreven.
erftierett, ftw. (b.) doen stikken, smoren,
verstikken; e., (f.) = stikken; Bum e. beir3 —
snikheet, om te stikken. Oviticluttg, w. —,
—en = verstikking.
erftilaffig = eerste-klasse..., eersterangs,
prima. evitli4 = ten eerste, eerstens, eerst.
m. —e = eersteling; (ook wel)
baby. erftlingOarbeit, w. = beginnelingswerk.
arftlingObetti§en, 1. = kinder-, babybedje.
eerste poging, eerste
erftlingOtterlui§, m.
proef.
eerst, (voor) den eersten keer.
erft'litalig
bijelkaar zoeken, b.
erftoWtteitt, fd)w. (b.)
scharrelen.
erftrablett, Rim. (b.) = stralen, schitteren.
erftreiben, fd)w. (b.) = er naar streven, najagen,
(door ijverig streven) verwerven. erftreelett,
fcbw. (b.) uitstrekken, [strekken, uitsteken,
rekken]; fie§ e. = zich uitstrekken, reiken.
Orftreelung, w. — = uitstrekking, -gestrektheld. erftreilett, R. (b.) = winnen, (ben Sieg)
behalen; (rein 9lecbt) verkrijgen (door een
proces).
erftftenig(e bppottrf) = eerste.
erftuttlett: bas ift e. unb erlogen = dat is een
gemeene leugen.
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—en = keus, keuze; verkiezing. erttcitenen,
atit'unteneltbnete(v) = de eerste onderftto. (b.) [mit ten.], jest mit %ff. = vermelden,
geteekende.
melding, gewag maken van. ertutitrnendrnert =
evititemen, ftto. (b.) = stormenderhand nemen.
vermeldenswaard. ertoitbne = vermeld, ge—en
=
(inneming
door)
erftiientung, W. --,
meld, bedoeld. ertuabtetermalett = zooals
bestorming.
gemeld (is). artoiitettung, t v. —, —en = (ver)atitloarterin, to. = hoofdverpleegster.
melding, gewag; ether Gate e. tun = iets
I. erfu'djen, fcbtv. (b.) = verzoeken. II. arfu'.
vermelden, melding, gewag van lets maken.
(ben, 1. = verzoek.
ertnateren, fcbto. (b.) = (ftw3.) waar maken,
ertateien, ftw. (b.) = met dansen (ver)krijgen,
bewaarheiden. [ertoatebern, fcbto. (b.) = leeren
bij elkaar dansen. evta4rpen, fd)w. (1.) = betrappen, snappen; auf bem Ziebrtabl, auf kennen (op reis); met reizen (ver)krijgenl.
ertuaemen, fcbw. (f.) = warm worden. Molly's
Miter Tat e. = op diefstal, op heeter daad b.
eetan'ben, Ito% (1.) = doof worden; e., (b.) = . men, Ito). (1).) = (ver)warmen; (ook: dual
fur eine Gate) warm maken. aetonetnutta,
doof maken, verdooven. Meilen, fcbto. (1).) =
aetonemung, w. — = verwarming Moneta',
(Q3efcbeib, einen Oefebl, einen Rat, bie erlaub.
Rip.
OM = ver-, afwachten; bas tart gcb von
nis, Unterrid)t, 21usfunft, eth £ob, einen
it)m e. = dat is van hem te verw.; [mit (ben.];
Zerweis) geven; (Ded)arge) verleenen; (43liffe)
fiber, wiber e. = boven, tegen verwachting.
uitreiken; (einett Strebitbrief) afgeven. ertalten,
artuttetunft, w. —, —en = of-, verwachting;
fcbw. (t. u. 1.) = (weer)klinken. ertalen, lotto.
in E. ((ben.) = in afw. van. ertunetungabott =
(b.) = (bie Zegterben) dooden, verstikken.
vol verwachting, hoopvol.
artalung, to. — = dooding.
artrag', m. --(e)s, ..trage = opbrengst (zoowel ertuec'len, fcbto. (b.) = wekken, wakker maken;
(Wurtt, FICl/itleib, 9Frgroebn, (lfel) (op)wekken;
in geld als in nature), bedrag; reiner e. =
[voltrekken, verwekken, doen geboren worden,
zuivere, netto opbrengst; (i;. geven = opaansporen]. ertued'lidj = opwekkend, stichbrengen, -leveren. Mullett, ft. (b.) = verdragen, dulden, uithouden; [opbrengen, op- telijk. arrneefung, to. —, —en = ('t) wekken,
opwekking. ertoderen Fitt, ftw. (t).) — [zich
leveren]. ertraglii0 = (ver)draaglijk, te
dulden, uit te houden. ertug s lod = renteloos, teweer stellen, zich verdedigen]; it faun
mid) bes erbattes nicbt e. = ik kan de
niets opbrengend. artairnia, 1. —fes, —fe =
verdenking niet van mij afzetten; ficb ber
ertrag. etivag'reitt, (gwst.: evtrnglam) =
Tednen e. = zijn tranen bedwingen, weervoordeelig, winstgevend, produktief. ertragO'•
houden; it faun mid) Feiner Oefute faum e. =
Mfg = winstgevend, vruchtbaar, produktief.
artragOltibigfeit, w. = produktiviteit, ren- ik kan hem niet verhinderen (beletten), mij te
bezoeken; fit ber bite e. = zich tegen de
tabiliteit. artragWiteuee, w. = bedrijfs- en
hitte beveiligen. erWeiciebav = week te maken,
inkomstenbelasting. asetengOluert, m. =
te vermurwen. etivel'eben, fcbto. (b.) = weeken,
waarde van de opbrengst. ertatefen, fcbw. (b.)
week maken (ook fig.), roeren, verteederen,
= verdrinken. Materna', fcbw (t ) = droovermurwen; e., (1.) = week, verteederd,
men, zich verbeelden. [Mulct', ft. (1).) =
geroerd worden. adoeiAttng, to. —, —en =
vertreden, -trappen]. ertrin'fen, ft. (f.) = ververweeking, verteedering. entoeW, m. —es,
drinken. ertrot'int, fcbto. (b.) = afdwingen.
—e = bewijs, blijk, proef. errnerfett, ft. (b.) =
erttutefett = verdronken (ook van land).
(volledig) bewijzen; betoonen; (9Bobltaten,
attlidrtigung, w. — = verdegelijking.
Zienfte, (bie Tette) (bre) bew.; fhb banfbar e. =
eafetigen, Ito. (b.) = o'verleggen, -houden,
zich dankbaar bet.; fit (els eitt, als einen
-verdienen, besparen; Jett erlibrigt (mfr) nod)
Wreuttb) e. = bew. te zijn, blijken; unite
au lager_ = nu blijft mij nog over (rest mij nog)
boffitung bat ficb ale eitel erwiefen = ooze
te zeggen; fitfi et (unp.) = overbodig, onnoodig
hoop Neck ijdel te zijn. enveid'iltb = bewijs-,
zijn. 64riiteriguttg, w. —, —en = besparing,
blijkbaar. ertoeiblitterinallen = zooals te
('t) overgelegde.
bewijzen is (was), blijkbaar. artoerittng, w. —,
ambition', w. — = eruditie, geleerdheid.
—en = bewijs. ertuei'tern, [d)w. (b.) = verernieebnv = vindbaar, uit te vorschen. aide'.
wijden; ([eine 9:Ratt, Stenntniffe, ein Oefcbtift,
ten, id)w. (l.) = opsporen, uitvisschen, aan
fain Reid)) uitbreiden; (bie (bren3en) uitzetten.
't Licht brengen. aruie'rung, w. — = opertuellerung, w. —, —en = verwijding;
sporing enz., vgl. eruieren.
uitzetting, uitbreiding. ertoerterungbfabig =
amPtion', w. —, —en = eruptie, uitbarsting.
voor uitbreiding vatbaar.
(tette, to. —, —n = linze.
I. ertva'djen, ftw. (f.) = wakker worden, ont- aettleeb', m. —(e)s, —e = verdienste, kostwinning, opbrengst, profijt; verkrijging, ('t)
waken; ber Tag ertvacbt = breekt aan.
verworvene, verworven goed; ook = (b e to erb e.
II. artua'tben, f. = ('t) ontwaken.
I. ertvadrfen, ft. (1.) = opgroeien, zijn vollen was- ertner'ben, ft. (b.) = verkrijgen, -werven,
dom bereiken; baraus e. einem ettoierigfeiten, -dienen, winnen. &Week; m. = verkrijger,
winnaar. artuerietteifi, m. = nijverheid.
Stolen, Staben, 93orteile = voortvloeien.
ertverblieb = gero erblicb; (ook) to verwerven,
-komen, ontstaan. II. errnatblen, Mi.= volwaste verkrijgen. ertuertelant = ijverig, nijver.
sen; e.. e(r) = volwa.ssene, volwassen persoon.
ariverbintstfeit, w. — = liver, werkzaamheid.
ertuirgett, it. (b.) = overwe'gen, nagaan, overertverbWflibig = in staat zijn brood te verleg'gen, in aanmerking nemen; Mies wet)!
dienen. artverbbliibigfeit, w. — = geschikterwogett = alles wel beschouwd. artoirgung,
Li:). —, —en = overweging, -legging; in e. heid om zijn brood te verdienen. ertverbw.
Amok m. = vakgenoot. Ortuerbb'gettoffetta
feiner Zienfte = uit aanmerking van zijn
'Matt, w. = koOperatieve handelsvereeniging.
diensten; in e. baf3 .. = overwegende, dat;
artuerbWgelettfd'aft, W. = handelsvereeniging,
in e. 3ieben = in aanmerking, in overweging
-maatschappij. ativerftWleben, [. = handel en
nemen; Sur e. unb glacbricbt = ter fine van
verkeer. arrnerbblof e(v) = werk(e)looze.
konsideratie en advies (en bericht). efloafelett,
eirtg erbinalatffirlinge, w. .... werk(e)loozeId)w. (b.) — (ver)klezen. ertudirtitng, w. —,
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steun. artuerbirutittel, 1. = middel van
inkoopsprijs.
bestaan. rtuerba iprefli, m.
tivertiOi quelle, = bron van bestaan.
trIverbWitanb, m. = nijvere klasse. Ortnerbir•
tatigieft, w. = Industrie, nijverheid, bedrijf.
trtuerb4i trieb, m. = handelsgeest, winzucht.
triverbisinniffibig = niet in staat zijn brood
te verdienen, invalide. ritierbbi airefg, tn. =
middel van bestaan; (ook) tak van nijverheid.
trWeri bung, w. — = verwerving, ('t) verwerven, aanwinst.
ertretifen, (t. (b.) = doodwerpen.
ertufibern, fcbtr. (b.) = antwoorden, hernemen;
(einen Oru4, $eittcb) beantwoorden; ((brutes
mit 3Ofem, Vebe mit (aegenliebe) vergelden.
tr1rf ibming, t —, —en = beantwoording,
vergelding; in e. 31)res Q3riefes, auf 3bren
iBrief = in antwoord op uw brief. evirfelencv.
inai ten = zooals bewezen, gebleken is.
etwivlett, icbtro. (b.) = uitwerken, verkrijgen;
(einem etw.) (voor iem. lets) gedaan krijgen;
(iem. lets) bezorgen, verschaffen; e. lairett =
te verkrijgen zijn. ertufrt ifibaften, icbtu. (b.) =
oversparen, uitzuinigen. ertuf iliben, icbw. (b.) =
betrappen, snappen, pakken. crinft itern, icbw.
opsporen, -snuffelen.
(b.)
erWirgen, zie erwagen.
[ertviitildjett, icbtu. (b.) = wenschen, hopen].
erh^itnf rat' = gewenscht, aangenaam, welkom.
evtoilefelts, (d)w. (b.) = met dobbelen verdienen. crWari gen, idm. (b.) = (ver)worgen,
vermoorden, dooden; (1.) stikken. trinfirigung,
w. —, —en = (ver)worging, moord.
trOffitseina, T . — = erysipelas, roos (een
huidontsteking).
erbtbrai ffebea Weer = Roode zee.
err, —es, —e = erts; brons. treaber, w. =
ertsader.
criablibay = vertelbaar, te vertellen. criablen,
vertellen, -halen; [optellen].
fcbw. (b.)
waard verteld te worden.
eriabilen8Wert
verteller, -haler.
triable; m. —s, —
—, —en = vertelling, -telsel,
triabilung,
verhalenderwijs.
-haal. eriablungatreffe
(vroeger) keurvorstelijk rijksambt.
*Yenta, 1.
brons-, metaalarbeid. event,
erearbeft, tr.
= ertssoort. ereartfg = erts-, metaalachtig.
trebetriiiger, tn. = aartsbedrieger.
trebilb, 1. = bronzen beeld.
rebff:bor, m. = aartsbisschop. erebilibatifib=
aartsbisschoppelijk.
tri'llbiOtunt, 1.; •bailetricbt, m.; •beebtutt, m.;
aartsjibisdom; -booswicht;
m.
-diaken (-deken); -dief.
= groep erthkristallen.
trebriile,
erebninini = aartsdom. erebutstutloOf, m. =
aartsdomoor.
eviefi gen, rcbtu. (b.) = (Onabe, Ounft) betoonen;
(einen Zienit, elite nobItat) bewijzen; (fibre)
zich toonen,
aandoen, bewijzen; 114 e.
—,
zich doen kennen (als). erptigung,
bewijs, betuiging.
—en
I. evi aen, fcbw. (b.) = iem. met er aanspreken,
rota. et. II. eri ien, = bronzen, metalen =
ebern.
aartsengel.
&rennet,
eracui gen, (cbtr. (b.) = verwekken; in 't leven
roepen, voortbrengen, produceeren, (gas enz.)
ontwikkelen. trimiger, m. —e, — verwekker, oorsprong, varier, opwekker, voortand)) ouders. erieugi.
brenger, producent;
tif3, 1. = voortbrengsel, produkt. *ramifying,

traidvelger.

w. = ver-, opwekking, voortbrenging, produktie, aanmaak.
tretarbe, w. = bronskleur. era farbfg
bronskleurig.
aartslui.
m.
trellfauilenier, m.; •fefub i, m.;
aartsllluiaard; -vijand; -viegel.
etrefittgung, w. = aanwezigheid van erts.
*regatta, tn. = erts-, metaalader.
eregatetter, m. = aartsschelm, -schurk.
&robin; 1. = Ertsgebergte.
Ovegefebni0, m. = aartsgierigaard.
tregfeter, m. = brons-, metaalgieter. trii*
metaalgieterij. tres
gfeteref, tr. =
mijnwerker.
graben, m.
m.
=
aartsvlegel,
aartslomperd.
tregroiblan,
tregrube, tr. = ertsgroeve. w. =
ertshoop. eyebath; = ertshoudend. rebaua,
1. = mijndepOt; Aartshertogelijk Huis (v.
Oostenrijk).
treberarg, m. = aartshertog. fteberiogin,
= aartshertogin. ereftevaeglitO aartshertogelijk. ereberingtunt, 1. = aartshertogdom. trilysubler, m. = aartshuichelaar.
metaalsmelterij, ertshut.
traiblitte tr.
erifeiben: It. (b.) = [voorttrekken; opkweeken,
grootbrengen]; opvoeden. Ch.rsie'ber, m.
opvoeder, pedagoog, onderwijzer, goeverneur.
—nen = goevernante enz.
trifeiberin,
erifeiberiffb, midriff* = opvoedkundig,
pedagogisch. trafe ibung, — = opvoeding,
vorming. trifeibungganftait, tv. = inrichting
voor opvoeding en onderwijs; (ook) opvoedingsgesticht. traleibungilart, w. = opvoedingspedagogic. tr.
wijze. trifeibungbfaeb, 1.
= opvoedingsmethode.
ifeibungismetbobe,
trifelmingOlustbe, tv. opvoedkunde, pedagogie. erifeibungOtrefen, 1. = opvoeding en
onderwijs.
eviielen, icbtr. (b.) = [treffen, raken; verwekken, voortbrengen]; op 't oog hebben,
doelen op; bereiken; opbrengen, -leveren;
(bobe FOreife) maker, opbr., bedingen; (Zor•
tette) behalen; (91efultate) verkrijgen. trate'•
lung, w. = verkrijging, bedinging enz., vgl.
eriielen. et:011cm, fd)w. (1.) = sidderen,
trillen, beven.
trelitaniniever, m. •, •ianiler, m. = aartsilkamerheer; -kanselier.
tralaten, m. = ertskist.
=
trelifetiier, m.; ',funnier (stnic'ter),
aartslIketter; -vrek (-schrok).
m.; •tunbe, w.; •rung
ftelifotb, m.;
ertsjimand; -bak; -kunde (minerabfge(v)
logie); -kundige (mineraloog).
m.; •iiiin imel, m.;
m.; m.; m. aartsilleugenaar; -Iummel; -maarschalk; -schenker;
-gek.
erellofett, m.; .#oeher, m. -----ertsfloven; -stamper.
ere1100Aer, ; sprafrier, m.; •Orferter, m.;
m.
aartslipocher; -praler (-snoever);
-priester ; -prior.
ertsproef, -onderzoek. eve.
treorpbe, w.
reidj = ertsrijk.
m.; •fcba#Inefiter,
in. = aartsfizuiper; -schalk (-gait); -schatmeester.
trefcbauin, m. = ertsschuim. eviltbeiben,
1. = ertsafscheiding. m. = ertsafscheider.
ere1114elin i, m.; •ft§ent, m.; •ftbuteicft'ler,
m.; • fcburle, m.; •1cbiratier, in.; •Kwerger,
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m. = aartsllschelm; -Schenker; -vleler, -schurk;
-kletser; -zwelger (-brasser).
ftritnift, w. = klokspijs, brons.
Org'1110ieler, m.; .f0ill'bube, m. = aartsilspeler; -spitsboef.
etiltaub, m. = ertsstof.
OWtift, 1. = aartsbisdom, aartssticht.
Oreftute, to. = ertslaag. *vete**, .tlefe,
w. = ertsdiepte, -streek. Oretrog, m. =
ertskuip, -bak. Oretro0fett, m. = droppelvormig zilvererts.
Oretrtubfet, tn. = aartsvoorsnijder,
ergiirlten, ftw. (b.) = vertoornen, boosmaken;
Tio C. = zich vertoornen, boos worden.
Orebater, m. = aartsvader. erebiitcrlii0 =
aartsvaderlijk. OreUerft0tuen'ber, m. = aartsverkwister.
Oretunge, to. = ertsschaal. Oviluanb, w. =
ertswand. Oriluitfc0e, iv. = ('t) ertswasschen;
waschplaats. Oretuerl, 1. = bronswerk.
er/Weelen = be3weden 2.
Oretuinb'betttel, m. = aartsblaaskaak, -windbuil.
erstuinigett, ft. (b.) =-- (af)dwingen, afpersen.
erituun'gen = gedwongen, gemaakt, gehuicheld, geveinsd.
Orilvu'dmer, m. = aartswoekeraar. Crew'.
berm m. = aartstoovenaar.
ell, l3ron. = het, 't; es gibt = er is, er zijn;
es war einmal = er was Bens; ba fd)leid)t es
beratt = daar komt lets aansluipen; es beult
bet eturnt = de storm loeit.
Es, f. —, — = es (muz.).
*Pk m. —es, —e = (oud en gwst.) akker.
Obcbatologie' (d = 3d) ..ectut), to. — = eschatologie, leer van de laatste dingen.
e'l.be, w. —, —tt = esch, esscheboom; ook =
efd). e'f(ben = esschen(houten). O'frlyntpla,
1. = esschehout.
Olet, m. —s, — = ezel (ook voorwerp) ; druiprek;
ook = 91ffel; bet e. idgeit, iatt = balkt; Dom
Fl3ferb (Maul) auf ben M. fommen = aan lager
wal komen, achteruitgaan, van den wal in de
sloot raken; ben Gad fcblagen unb ben e.
meinen = steken onder water geven; ben e. 3u
Orabe Tauten = met de beenen (onder de tafel)
been en weer bengelen; bet e. fabrt beraus =
zijn haar begint grijs te worden; einem (ben,
einen) e. bobrett = iem. bespotten; ber e. gebt
immer Doran = varkens voor. *feta', w. —,
—en = domheid, ezelachtigheid, stommiteit.
**Millen, 1. = ezelsveulen. efelgran = ezelgrijs, grauw. efethaft = ezelachtig. **lin,
W. —, —nen = ezelin. efeln, fd)w. (1.) = blokken, vossen, sjouwen; stommiteiten begaan.
•fe101ibriitte, w.; .0nut, w.; .§aupt (.00oft), 1.;
.100f, m.=ezelsitbrug; -vel; (schp.) -hoofd; -kop.
Oletabiltel, to. = wegdistel. 0'1(0=114, to. =
ezelinnemelk. O'fel6o0r, 1. = ezelsoor, vouw
(in een bock); e.. en = (ook) aronskelk; [einem
(E.. en beuten = iem. bespotten]. Olet6rtidett,
m. = ezelsrug (ook tech.). erfeltreiber, m. =
ezeldrijver.
Obta'ber, w. —, —S = eskader. earabron',
w. —, —en u. —s = eskadron.
elifala'be, w. —, —n = eskalade (bestorming
met ladders).
ebtantotte'ren, fcbw. (b.) = eskamoteeren,
weggoochelen.
Olitar'Oe, to. —, —n = eskarpe.
enar#1116' (spr.: eskarphrts), $1. = escarpins,
dansschoenen; en e. (spr.: d (1;.) = in balkostuum (aan 't hot in Berlijn).
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*Olinto, m. -75, —5 = Eskimo.
00lontOle, * atont', nt. —S = diskonto,
korting. enontOtie'ren, enontie'ren, fcbtu.
(b.) = diskonteeren.
08toriat' zie esfurial.
Obtorite, to. —, —n = eskorte, geleide, bedekking. ebtertte'ren, fcbw. (l.) = eskorteeren.
abate, 1. —(e)s = Eskuriaal (koninkl. slot
en klooster bij Madrid).
tfote'riter, m. —s, — = esoterikus, ingewijde.
efoterifc0 = esoterisch, mistiek, geheim.
011ie, w. —, —n = ratelpopulier, esp(eboom).
Mien = espen.
*I'Oenllbaum, m.; .blatt, f.; .001, 1.; daub,
T . = espellboom; -blad; -hout; -loof; er littert
wie (Efpettiaub = hij beeft als een espeblad.
Of0erantift', m. —en, —en = esperantist.
eflieran'to, 1. —s = esperanto.
efOlana'be, to. —, —It = esplanade, (wandel)plein.
0110' (spr.: essee), m. —5, —a = essay, verhandeling, vertoog. *HOW, m. —en, —en —
essayist.
erbar = eetbaar.
I. *fife, w. —, —It = vuurhaard, smidse,
schoorsteen. II. elle, 1.: in feinem e. fein = in
zijn element, in zijn knolletuin zijn.
I. erten, it. (b.) (bu iffeft u. if3t; er ii3t; a13; aye;
i5! gegeffen) = eten; 3u 9Jlittag, 3u 91benb e. =
't middagmaal, 't avondeten gebruiken.
II. *nen, 1. —a, — eten, maal(tijd), spijs;
Sum e. einIaben = uitnoodigen' om te komen
eten.
Ofilettfenev, .1e0ver, tn. = schoorsteenveger.
Orleudaelt, w. = etenstijd, tijd om te eten.
effential', effentiell' (spr. t = ts) = essentieel,
in 't wezen van de zaak (gegrond), hoofdzakelijk. *liens', w. — , —en = essentie, ('t)
wezen van lets; aftreksel, extrakt, geest.
0 fifer, m. —a, — = eter; eitt Rader e. -een stevig eter. Offgetage, 1. = feestmaal.
erne, m. —5, —e = azijn; 5u e. werben =
zuur worden, verzuren; (fig.) verongelukken.
in 't water vallen; bamit ift es (E. = dat is
verkeken, mis. alligtitc0en, 1. = azijnaaltje.
efligartig = azijnachtig. Of'figtitior, m. =
azijnether. efligbaunt, m. = azijnpruikeboom.
trilgbratett, m. = zuurgebraden vleesch.
01/11glIbrauer, m. ; .brauerei, tv.; •tivfi0e, iu.;
sfatirit, to.; .flaft0e, w.; sgeift, m. = azijniimaker ; -makerij; -saes; -fabriek, -flesch;
-geest.
Of'figgurfe, tv. = augurkje (in azijn, in 't zuur).
Of`fig110anbel, m. ; .0iinbter, m.; ',mutter, w. —
azijnilhandel; -koopman; -moer.
*Migrate, to. = provincieroos. efilgfauer =
azijnzuur. Of'figfattre, w. — = azijnzuur.
efs'llfurb, m.; ', Wel, m.; •tuft, w. = eetllmand
(menagere); -lepel; -lust.
efroits, tn. = eetbare paddestoel. elffaal,
m. = eetzaul. Offitunbe, to. = etensuur.
efirtiffb, m.; .tuare, w.; //intnter, 1. = eetlitafel;
-waar; -kamer.
eftafa'be, w. —, —it = estakade, paalwerk.
(rfte, tn. —n, —n = Estlander.
*Ittor, w. = Ester.
aftlattb, 1. = Estland. eftitinber, m. —s, —
Estlander. eitTembilf0, efenif10 = Estlandsch.
Oftra'be. w. —, —it = estrade.
*Wagon', m. --s = dragon.
Oft'rti0, m. —(e)s, —e = vloer (van Teem, cement,
tras enz.), estrik; (id)w3. and)) zolder(ing).
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&men', m. —5 Eugenius. trugeltie, w. =
Eugenie. OugeltittO, m. —
Eugenius.
tutalia, Outalie, w. = Eulalia.
eu'le, w.
—n = (kerk)uil; raagbol; er lit
( . unter ben Straiten = hij wordt door iedereen
voor den gek gehouden, bespot; e..n nad)
%then tragen = linen naar Athene brengen,
water naar de zee dragen: overbodig werk
doen; eine E. fangett = den wind voorin krijgen
(eig.); ba bat eine e. gelefien = dat is misgeloopen; was bem einen feine E., ift bem anbern
felne 91adytigall leder zijn smaak. &slew
Itsieget, m. = Uilespiegel, schalk, grappemaker.
'autenipiegetei', tv. —, —en = Uilespiegelstreek, grappemakerij, guitestreek.
itutnetti'ben, $1. = Eumeniden, Furien, wraakgodinnen.
Outwit', m. —en —en = eunuch, gesnedene,
opzichter in den harem.
..men
eufemisme,
emptietnia'utub, m.
verzachtende uitdrukking. ettOtientiltild) =
eufemistisch, verzachtend, verschoonend.
Cettbbottie', w. — = eufonie, welluidendheid.
entstiolti1M = eufonisch, welluidend.
etetsitrat, nt. —5 = Eufraat.
van uw kant. eu've6glerdjett
eu'revleit#
uwsgelijke. eu'vettytt'ben, itoe'gen, um stuit'lett
= uwentwege, om uwentwille. eu'tige (ber,
bie, bas) = de, 't uwe; bas e..
't uwe; bie
e..n = de uwen.
Ouvolut, 1.. —5 = Europa. euroWev, nt. —5,
— = Europeaan. ettropti'ild) = Europeesch.
buis van Eustachius.
eurtaittildie Mtge
(bete?, I. —5, — = uier.
ttuterlse, w. = Euterpe (muze v. d. toonkunst).
ev. = eventualiter, zie dit woord. eb. = evang e.
enangelium.
s. = einge.
lifcb. eb.
tragener Zerein.
*Ina, w. — = Eva. ieb'cbett, 1. —s = Eefje.
&saltation', w. —, —en = evakuatie, ont-,
uitruiming. ebattie'vett, ftw. = evakueeren: ledigen, uitruimen, luchtledig maken.
ettangelifcb = evangelisch, protestantsch.
avangetiff, m. —en, —en = Evangelist.
Obangeliunt, 1. —s, ..lien = evangelie.
ebtWoraler, in. —5, ..to'ren = evaporator,
verdamper.
—, —en = evasie, uitvlucht,
Obalien',
ontwijking.
ebentuatite, w. —, —en = eventualiteit,
gebeurlijkheid. ebentualitev
ebentuell'
eventueel, mogelijk.
ebibettt' = evident, blijkbaar. abibene, w. —,
—en = evidentie, blijkbaarheid.
•ibutolog', m. —en, —en = etymoloog, woord- e'Doe I = evoel (jubelkreet bij 't Bacchusfeest).
gronder.Ottuttologie', w. —, —n = etymologie. &solution', w. -, —en = evolutie, ontwikkeling(sgang).
etinttolo'niftt = etymologisch. etnutologifie'a
vett, id)w. (b.) = etymologizeeren. O'ttnnott, ebtl. = eventuell.
ebeba! = evvivat Lang zal hij (zullen zij) leven.
= etymon, wortelstamwoord.
I. —s,
etb. (= euer, Sure) = Uw(e); Ew. najeftlit
*VW, m. = Attilla.
entbiolit, w. —, —en = eubiotiek (de kutzst van Uwe Majesteit; lw. noblgeboren = Ued.
eVer, m. —5, — ewer (open iinmaster,
wel te Leven).
hoofdzakelijk op de Beneden-Elbe), schuit.
cut§ = u, jullie; (aan, voor) u,
voor e.;
ittu§aviitie' w. — eucharistie, Heillg Avond- elnis = eeuwig; [ook: ooit]; auf e.
es lit e. fcbabe = e. jammer. Ostoigteit, w. —,
maal. en4aviltifib = eucharistisch.
e.
von
E.
au e. =
—en
=
eeuwigheid;
in
alle
=
eudemonie,
geluklittbatnottie, w.
in alle e., eeuwig en altijd; bas tut er in e. ttidyt
zaligheid.
= in der e. niet. OW04 = eeuwig.
*ubiontelev, 1. = eudiometer (om de zuurstof
*We. ( purer) = van Uw .
in de lucht te meters).
eu'ev (eu(e)re, ester) = uw, jullie, ,van u, van gat' = exakt, nauwkeurig. eigart'§eit, tv. —
exaktheid, nauwkeurigheid.
u(w) aller vriend.
jullie; e. aller Wreuttb
tgattation', w. —, —en = exaltatie, overspaneu'erttiat'ben, .Weigett, tun •ttsit'lett
ning. coined' = geexalteerd, overspannen.
uwentwege, om uwentwille.

etablie'ven, fdyw. (b.) = etablisseeren, vestigen;
etabliert bleiben = gevestigd blijven. retabliffe.
(spr.:.. ma), —s, —s = etablissement,
inrichting, vestiging.
—n = etage.
etta'ge (spr.: itaazje), w.
tage're (spr.: dtazjére), w. —n = etagere.
—n
=
etap(p)e
(zie 2de deel).
tatYpe, W. -,
etap'penftratie, w. = etappeweg. etaflsett.
bij (in) etappes, bij gedeelten.
Wife
*tat' (spr.: eta), m. —s, —s = begrooting,
budget. etatiiie'rett, fdp. (ti.) = op de begrooting brengen. = volgens de
begrooting.
ttanberatung (spr.: etaas •), w.; .jabv, f.
begrootingsfidiskussie (-debat); -jaar.
nominale sterkte (v. d.
etaWftiirte, w.
troepen).
ete. u. = et cetera.
w. — = etbika, zedeleer.
ethisch, zedelijk.
Ottptogeabfr, m. —en, —en = ethnograaf,
volksbeschrijver. SibuograbOie', 133 ethnografie. etftttogvalsitifd) = ethnografisch.
tlittotog', m. —en, —en ethnoloog, volkekundige. OtOttologie', w. — ethnologie,
volkekunde. ettotolo igitc4 = ethnologisch.
—,
= etiket. atifetle,
&nett', 1. —s,
—n = etiket; etikette. etifettie'ven, rd)w=
etiketteeren.
WU* = ettelijke, eenige; e. brei1ig = goed
dertig; e. lagett = sommigen zeggen; etlicb es —
lets, een deel. [et'licbental' = soms, somtijds,
dikwijls].
firma', 1. —(e)s, —e = (schp.) etmaal.
Otru'rien, 1. —s = Etrurie. Otrublev, m. —s,
— = Etrusker.
OWL w. — = Etsch, Adige.
et'ter, m. —s, — = (gwst.) heining, schutting,
afsluiting; perk; dorpsweide.
—tt = etude, studie.
w.
*tut' (spr.: eetoele'), 1. —s, —s étul, koker.
ettoa u. etwa' = misschien, soms, mogelijk,
ongeveer, zoowat, bijvoorbeeld, om maar lets
te noemen, gesteld; glauben ate nid)t e.
geloof maar niet; bit Derrell* e. = stel je
voor (gesteld), je gaat op reis. [ettoattle) =
et W a]. ettott'ig, [etloaltig] = mogelijk,
eventueel; een of ander. etton8 = wat, lets,
een beetje, een weinig; e. Gelb = wat geld; e.
gleues = lets nieuws; e. anberes = sets, wat
anders; bas lit body e. = dat is altijd nog lets;
emu gewiffes E. = een zeker lets; jenes e. dat
zeker lets; wie nut e. = als lets. [ettoellte
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tgaltten, 1. —s, —mina = examen; emit e.
macben, berteben = een e. doen; ein e. ab.
nebmen = e. afnemen, examineeren; burl) bas
e. lommen = slagen; beim e. burcbfallett =
afgewezen worden, druipen.
tga'uteullarbeit, tv.; .aufgabe, w.; •frage, w.
= examenliwerk; -opgaaf ; -vraag.
egautfuanb', m. —en, —en = examinandus,
kandidaat. egautinalar, m. —s, ..to'ren =
examinator. egamittie'vett, id)ro. (b.) = examineeren.
tgantbent', 1. —s, —e = exantheem, uitslag.
Ogavrbi, m. —en, —en = exarch, stadhouder.
etgantat', 1. —(e)s, —e = exarchaat, stadhoudersschap.
Ogibutmel, m. = (stud.) uitstapje, wandeltocht.
agegele, w. —, —n = exegese, (bijbel)verklaring. ageget', m. —en, —en = exegeet,
bijbelverklaarder. egege1114 = exegetisch.
egefutie'ren, fd)w. (b.) = exekuteeren, uitvoeren.
gegetution', w. —, —en = exekutie, uitvoering,
voltrekking; beslaglegging, arrest. egetutib' =
exekutief, uitvoerend. legefuti'Ve, tgetutib's
getvaft, /D. = uitvoerende macht. egefulor,
m. —s, ..to'ren = exekuteur. egeruto'rilc0 =
exekutorisch, gerechtelijk.
eleut'pel, 1. —5, — = exempel, voorbeeld;
rekensom; gum e. = bijvoorbeeld; an einem
ein e. itatuferen = een v. stellen. eigentOtav',
1. —5, —e = exemplaar. egetnOta'yifit =
exemplarisch, voorbeeldig.
egett, Rim. (b.) = spijbelen, de bink steken.
Ogeattaluv, f. —s = exequatur: machtiging,
erkenning van overheidswege, b y. van een
konsul. age'quiett, $1. = exequien, lijkplechtigheid. egeattie'rett = ex antler en.
egerlie'ren, icbtv. (b.) = exerceeren. agerbier'•
uteifter, m. = instrukteur, drilmeester.
ergeviier'Olath m. = exercitieplein, -veld.
geriflium, 1. —5, ..Lien u. ..tia = oefening;
huiswerk (voor de school).
ex. 1. = extra fein.
itgfpultor, m. —s, ..to'ren = exhaustor,
ventilator, luchtververscher.
gbibitioniOlnuO, m. — = exhibitionisme,
tentoonspreiding (een sexueek afwijking).
641',1 —s, —e = ballingschap. egifie'ren,
fdjw. (b.) = verbannen.
OgIftene, w. —, —en = existentie, bestaan,
aanzijn; er bat feine geficberte e. = een verzekerd b. fegifteiti'bebiugung, to. = bestaansvoorwaarde. EigiftenVbereditigung, w. =
recht van bestaan. eriftenefabig = levensvatbaar. egiftie'rett, fcbw. (b.) = bestaan, zijn.
egfl. = exflufive.
agttatnation', w. —, —en = exklamatie, nitroep.
egflubie'rett, fdpm. (b.) = exkludeeren, uitsluiten. agflufloW, w. —, —en = exkluzie,
uitsluiting. egtfulib' = exkluzief, uit'sluitend,
afgesloten. erflufi'be = met uitsluiting van.
egfittlibite, w. — = afgeslotenheid.
ertneffest, fcbm. (b.) = uitknijpen.
Ogroututunitation', w. —, —en = exkommunikatie, kerkelijke ban. extvututuuisie'ren,
Km. (b.) = exkommuniceeren, in den ban
doen.
regfventee, 1. —(e)s, —e = exkrement, uitwerpsel.
It gtura', m. —es, —e = exkursus, afdwaling,
toegevoegde verhandeling. agfurfion', w. —,
—en = exkursie, uitstapje.
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agli'brib, 1. —, — = exlibris, boekteeken.
Ogutatritulatiele, w. —, —en = schrapping
van de lust (der studenten). egutatrifulfe'ren,
jcbto. (b.) = van de lust schrappen.
egutittie'vett, fdp. (1).) = (r.) uit de woning
zetten. egutifffou', w. —, —en = (r.) uitzetting.
Og'obud, m. — = exodus, uittocht.
exorbitant' = exorbitant, overdreven.
agor'bittut, 1. —s, ..bia u. ..bien = exordium,
inleiding.
egovgifie'reu, fdm. (b.) = exorcizeeren, (duivel)
uitbannen. et oriWutua, m. — = dulvelbanning. egovifft', m. —en, —en = exorcist,
duivelbanner.
axobutole, w. = exosmose.
egote'rifer, in. —s, — oningewijde, exoterikus. egoteivild) = exoterisch, voor oningewijden verstaanbaar, populair
egolifcb = exotisch, buitenlandsch, uitheemsch.
Oglutution', w. —, —en = expansie, uitzetting,
spanning. egpanfib' = expansief: uitzettend;
mededeelzaam, openhartig. e`gliattliblvatt,
w. = spankracht.
eg#attile'ren, fcbw. (b.) = expatrieeren, nitzetten (uit 't land).
tOebiettt' (spr.: ekspeedient), m. —en, —en =
verzender, klerk (bij de expeditie); (ook) expediteur; faktor. exPebie'rett, fcbto. (b.) = expedieeren, afzenden. egOebit' = afgezonden; vlug,
handig. agtsebition', w. —, —en = expeditie,
verzending, goederevervoer, expeditiekantoor;
bureau (van een blad). ligOebilor, m. —s,
.. to'ren = expediteur.
ItgOefteration', w. —. —en = expektoratie,
ontboezeming. egOttorie'ven, fcbw. (b.) =
expektoreeren, zijn hart uitstorten, zich uiten.
Oglierimette, 1. —(e)s, —e = experiment, proef.
fexperimentat'OfAfit, w. = proefondervindelijke natuurkunde. egOevitnentell' = experimenteel, proefondervindelijk. egOetiutesttfe'a
yen, fcbw. (b.) = experimenteeren, proeven
nemen.
mind' = ervaren; her experte = de expert,
deskundige. agOerti'le, w. —, —n = expertise
(onclerzoek, uitspraak door experts).
tOlifatiate, w. —, —en = explikatie, verklaring, uitlegging. eOffife'ven, fd)w. (b.) .--expliceeren, uitleggen.
eglOobie'rett, fobro. (1. u. b.) = ontploffen,
springen.
ag#toitation' (spr.: explod..), w. —, —en =,
exploitatie. egOloitie'ren (spr.: explod. .),
pm. (1.) = exploiteeren.
OgPforation', w. —, —en = exploratie, onderzoek(ing). egpforie'ren, fdm. (b.) = exploreeren, onderzoeken.
egPleffou', w. —, —en = explozie, ontploffing.
egPfolite = licht ontploffend, explozief. fitgplo.
fibltoff, m. = ontploffingsstof. lfgOlolitelaut,
m. = ontploffingsgeluid, scherpe medeklinker.
tgOotteut, m. —en,-=en = exponent. et Pe.
nential.. = exponentiaal. eg4mate'ven, fdp.
(f'.) = uiteenzetten; blootstellen.
agOort, m. —es, —e, legOortation', w. —,
—en = export, uitvoer; agporlett, l31. = nitvoerartike)en. agOovt'bottifitation, w. = nitvoervergoeding. Og#orteuv', m. —s, —e =
exporteur. Ogportge1Miift, f., .§altbet, m. =
exportzaak, -handel (dit ook: uitvoerhandel).
egOortie'ren, fdpx). (b.) = exporteeren. sport's
,ramie, w. = uitvoerpremie. egoornuarett,
FI31. = exportartikelen.
WO', 1. —s, —s = expose, uiteenzetting.
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fadorartig.

tgbolition', to. —, —en = expozitie (tentoonstelling ; inleiding).
egprefr = expres, opzettelijk; afzonderlijk;
ber E. = exprestrein; ber exprefie = ijlbode.
egbreffib' = expressief, vol uitdrukking, veelzeggend. Ogpreiriug, m. = expres(trein).
txbroOtiation', tv. —, —en = onteigening.
egOveRviatiottO'nefeib 1. = onteigeningswet.
eginottrife'ren, ittp . (b.) = onteigenen.
tgattilit' = exquis, uitgezocht, uitgelezen.
erliiebett, ft. (I).) = exen.
StIpeftant, tn. —en, —en = expektant (iem.
die uitzieht heeft op een betrekking): aangewezen persoon, kandidaat.
agftirOalor, m. —s, ..to'ren = extirpator
(werktuig om 't onkruid uit to roeien).
(egttutbarale, 1. —5, —Ito u. —lien = (onverwacht) proefwerk. egtent'Pore = voor de
vuist, onvoorbereid. egtentborie'ren, Id)to.
(b.) = improvizeeren.
erten, 1d)w. (1).) = plagen, er tusschen nemen.
extern' = extern buitenstaand, vreemd; e.. er
,anbel = buitenlandsche handel; ber E.. e =
de externe (die buiten de inrichting woont, die
hij dagelijks bezoekt). egtentat, I. —(e)s, —e =
externaat, dagschool.
efttinfteue, m. —s, —e = extinkteur (blusscher,
bluschapparaat).
tetra = extra, bovendien, bizonder ; mir ift
ntd)t gan3 e. = ik voel mij niet heel lekker.
egstraitite = extra fijn. agitragut'attoiltt, I. =
extragoedgewicht.
extrabie'ren, fcbto. (b.) = extraheeren: een uit-,
aftreksel maken.
tertraOole, w. = buitenmodelbroek.
legtraft', m. —(e)s, —e = extrakt : al-, uittreksel.

txtra'neer, m. —5, —, ttgtra'neu0 (spr.:
. .neoes), m. —, . .nei u. .. neer = extraneus.
egtraorbittar' = extraordinair.
tglratara, to. = extra tarra.
extrabagaur = extravagant, buitensporig.
et trabagatt3', w. —, —en = extravagantie,
buitensporigheid. egtrabagie'ren, fcbw. (1).) =
buitensporig doen.
Og'traittg, m. = extratrein.
I. egtvene, 201. = extreem, uiterst, dringendst.
H. txtrette, I. —9, —e = uiterste, hoogste
graad, overdrijving; bie e..e berilbren fid) =
de uitersten raken elkaar.
Ogtranittit, w. —, —en = extremiteit, uiterste
einde, hoogste hood; e..ett = (ook) uiterste
ledematen, handen en voeten.
tgulant', m. —en, —en = balling.
twilent' = excellent. agielleui', w. —, —en =
excellentie. eggellie'ren, Rim. (1).) = excelleeren, uitmunten.
t waiter, m. —s, —, eglen'trif, w. —, —ett
= excentriek. Ogienlevftange, w. = excentriek.stang. twIt'trill4eibe, w. = excentriekschijf. emen'trile4 = excentriek: excentrisch,
uitmiddelpuntig; afwijkend, overspannen. 4g.
bentri3ittit', w. —, —en = excentriciteit.
egotition', w. —, —en = exceptie, uitzondering, tegenwerping. egoOtionell' = exceptioneel.
egaerple'ren, idm. (b.) = excerpeeren, uittreksel
maken. egaerpt, I. —(e)s, —e = excerpt,
uittreksel.
Owls', m. —es, —e = exces, uitspatting,
buitensporigheid. twilit,' = excessief, buitensporig.
OseAfel, m. = Ezechiel.

g, I. = F; (MK) F = f, fa; F.Zur = f-majeur;
F.Moli = f-mineur.
F = Wabrenbeit. t. = forte. f. = foigenbe
Gate; Fein; ffir. f. a. O. = fret an sorb;
viii aan boord (fob.).
gebel, w. —, —n = fabel, sprookje verzinsel.
ga'belbi4ter, m. = fabeldichter. gabetei',
w. —, —en = fabel, verzinsel. faleti)aft =
fabelachtig, ongeloofelijk; [mythologisch, dichterlijk]. ga'beliput8, m. = praatjesmaker.
ga'bellattb, I. = sprookjesland, fabelachtig
land. aa'belleftre, w. = fabelleer, mythologie.
fa'beltt, idp. (I).) = verzinnen, fabels vertellen; onzin praten, ijlen. aa'bellaututlung,
w. = verzameling, bundel fabels. ga'bel.
litintieb , m. = fabelfabrikant. aa'bettuelt,
to. = fabelachtige wereld (of tijd).
admit', w. —, —en = fabriek. gabrirattlage,
tv. = fabrieksbouw; -gebouw(en). %abtitattf,
m. —en, —en = fabrikant. gabrit'avbeiter,
in. = fabrieksarbeider. gabvitati, 1. —(e)s,
—e = fabrikaat. gabritationi, w. —, —en =
fabrikatie. gabritatiettirtniittie, W. = partikullere munt. wabrit'belitier, m. = fabrikant.
gabringefolitutiO, I. = fabrieksgeheim. an.
brifi geftbilft, I. — fabriekszaak. Wabrifliert,
sin§aber — Wabrif b efiller. fabrit'utallig =
fabriekmatlg, machinaal.

aabtifilmarfe, 133. ; .matter, m.; port, tn.;
.0teib, tn.; •1tabt, w.; •iteutbei, tn.; .toare,
to.; .geidon, I. = fabriekslimerk; -bass; -plaats;
-prijs; -stad; -merk; -goed (-artikelen); -merk.
fabrige'rett, id)ro. (1).) = fabriceeren.
faimile'ven, id)tv. (1).) = verzinnen. fabels
vertellen, dichten, fabelen. anbultiti nt. —en,
—en = fabulist, fabeldichter.
ga'ce (spr.: faasse), tv. —, —n = vooraanzicht;
en f. (spr.: Maas)= en face, van N or en gezien.
Racette (spr.: faassilte), w. —, —n = facette,
geslepen oppervlakte. facettie'rett, Id)to. (1).) =
facetteeren. facettiert' = netvormig, met
facetten.
garb, I. —(e)s, Water = vak (i. a. b.: van
kart, bureau, van handwerk, kunst, wetenschap);
3u W.. e fommen = tot een eind komen, klaar
komen; (ein edmelber) non W. = van zijn yak;
bas fchltigt ntd)t in mein W. = dat behoort niet
tot mijn vak, ressort; Mann nom tj . = man
van 't yak. actiVbattut, tn. = damplank.
gmt'bitbung, w. = vakonderwijs. gattibogett,
tn. = hoedemakersboog.
[aiiii§et, m. —5, — ----- waaier; (ruime) sluter].
Witjeltt, fd)w. (1).) = waaieren. zuizelen,
(aan)blazen. [fa'cben, Rim. (1).) — aanblazen,
-wakkeren, ontsteken]. ga'i4er, in. —a, —
waster. Witlerartig — als een waaier, waaier-
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vormig. girdierbrettner, m. = vleermuisbrander. Wc§erfarntig = waaiervormig.
Weterig = in vakken (hokjes) verdeeld.
galherntai§ev, m. = waaierfabrikant, -maker.
waaieren. gii'djeroante,
Wt4evn, fcbtv.
= waalerpalm.
gattliftelebrte(r); sgenoffe, m.; .genoffen1c§aft,
w. = vakilgeleerde, -genoot ; -genooten.
50'faitett, m. = loketkast. gadrfreig, m. =
vakkring. gattlunbige(r), m. = vakkundige.
farblid) = naar vakken, yak... aattlnann,
m. = vakman. fac§intattnif4 = yak-, deskundig. aacWorbtutttg, w. indeeling, klassifikatie. attebltreffe, w. = vakpers. 5a0cbute,
w. = vakschool. gah'ittntiet, m. —s, — =
fem., die altijd over zijn yak praat. faeOlftn.lieltt,
icfm. (b.) = altijd over zijn yak praten.
gaeOlftubiutn, f.; .unterricbt, m.; .tvanb, tv. —
vaklistudie; -onderwijs; -wand.
faeOlueife = vaksgewijs. 5at§'Werf, 1. = yakwerk.
—n = fakkel, flambouw, toorts.
gaelet, w.
gaeletbaunt, tn. = geldersche roos.
gaeleillbetetufttung, w.; w.; .Itittfer,
m.; **nun w. = fakkelllschijn (-verlichting);
-jacht; -looper (-drager); -muziek.
facials, id)w. (b.) = flakkeren; er om heen
draaien, treuzelen; opsnijden; er fadelt nid)t =
(ook) hij gaat recht op zijn doel af.
itrager, m.;
itatta,
gaele11114eitt,
que, m. = fakkelligloed (-schijn); -dans;
-drager ; -optocht.
fab, zie fabe.
draadje.
atibAen, f. —5, —
= lafheid,
gabarle (spr.: fake), tv.
flauwiteit. fa'be = laf, flauw, onnoozel; f . .5
flauwiteiten, onnoozele
3eug, f ..s (fiefcbtvect
praat.
f.
fii'betn, Ito). (I).,, zie einf abeIn; ook
(uit)rafelen; draden worden. ga'ben, m. —s,
5liben = draad (eig. en fig.); vadem, vaam;
gebt ibm aus, er periled ben W. = hij
ber
verliest den dr. (van 't gesprek); ber ber
ffiebulb rel1t ibm = zijn geduld is op; feinen
guten V. an einem Iaffen geen goed haar enz.;
wie ein rater W. lid) binburdmieben = als een
roode dr. er doorheen loopen; 3u W. fcblagen =
eig.: de schering in orde brengen, fig.: (voorloopig) in orde brengen, indeelen. fa'benalmlick
sfOrtnig = draadachtig, -vormig. fa'bengera'be
= rechtdraads; (fig.) regelrecht. ga'ben*
neWebe, f. = draadweefsel, webbe. ga'bengolb,
1. = gouddraad. ga'benftater, m. = draadhouder (v. een haspel). ga'benbots, 1. = vaamhout. fa'betutaitt = spier-, moedernaakt.
fa'bettleteittig kaal, tot op den draad afgesleten; (fig.) dunnetjes, zwak, weinig steekhoudend. ga'benfilber, 1. = zilverdraad.
fa'bentveife = draad voor draad; bij de vadem.
gabibeit, w. —, —en = flauwheid, flauwiteit,
lafheid, smakeloosheid.
gavial*, 1. —a, — = draadje.
fabinten, fcbto. (1).) = vademen.
5arttir, m. —s = Fafnier (een draak in de
Noordsche mythologie).
gagott, 1. —(e)s, —e = fagot, basfluit. gagot*
tilt', m. —en, —en = fagottist.
g irfte, w. = teef; zie ook Webe.
[falien, zie fangen.]
fA'big = in staat, bekwaam, talentvol; geschikt; [vatbaar, ontvankelijk voor]; fettles
93etrugs f., 3u feinem IBetrug f. = tot
,
—,
geen bedrog in staat.

ftibven.

—en = bekwaamheid, vatbaarheid, geschiktheld, talent, vermogen, gave. ga'bigreit8.
biOtont,
= diploma van bekwaamheid.
fabt vaal, grauw; kleurloos; [auf f em
13ferbe ertappen, flnben ufw. = op lets verkeerds, op een leugen betrappen]. gabi'banb,
= (mijnw.) vaalkleurige ertslaag. gabl'eva,
1. = vaalerts.
fabillgetb; *gran; -rot = vaalllgeel; -grijs;
-rood.
w. = vaalheid.
gatwAen, 1. —5,
= vaantje, vlagje; vodje
van een japonnetje.
faOn'ben, id)w. (11.) auf einen, ttad) einem =
(poli3eilicberfeits) iem. vervolgen, op iem.loeren.
;alyne, w. —tt = vaan, vlag, vaandel, banier,
wimpel, dundoek, vendel; vlag (duet Weber);
pluim (eines tafett), staart (bes (Eicbborns,
bunbes); label; vod van een japon; bie rote
aufftecfen = de roode vlag uitsteken. gar*
neneib, m. = eed van trouw aan de vlag.
garnentincht, w. = dezertie. faOltetttlficbtig=
gedezerteerd, voortvluchtig (uit 't leper). gar.
nenfutter, 1. = vaandelfoedraal. garnet**
butter, m. = aspirant-officier. garnet**
fifintieb, m. = hoefsmid bij de kavallerie.
adotenliKub, m.; qtange, w. (4tod, m.) =
vlaggellschoen (om de vlag to dragen); -stok.
garnenlltritgev, m.; .tuar4e, tv.; .tveifte, w. =
vaandellidrager; -wacht; -wijding (vlagw.).
ftilynentueile = bij vendels. gaWlein, 1. —s,
— = vaandeltje, vlaggetje, wimpeltje, vend&
atiOnivid), m. —(e)s, —e = vaandrig. gnints*
titOOPreffe, w. = dril-, opleidingsschool voor
vaandrig. [gov = ef abr].
galy'babn, w. = spoorweglijn; rijweg. fafyebar
= berijd-, bevaarbaar; vervoer-, draagbaar.
gab-ebarreit, w. — = berijd-, bevaarbaarheid.
%alir'betrieb, = verkeer; exploitatie.
gitkettoot, 1. = veerboot, pont. gaylne4,
= mijnboek. g ag'bauttn, m. = straat
(tussehen de trottoirs), rijweg. guwbantoev,
veerboot, stoompont.
m.
—n = gevaar; (arg)list.
gaty'be, w.
gett'biettit, m. = (spw.) trein(loOp)dienst.
gato'biettitleiter, m. tein(loop)dienstleider.
gabe'bralit,m. = trolleydraad, bovengrondsche
geleiding.
—n
(veer)pont; ('t) veer.
w.
f Wren, ft. (f.) (bu filbrft, filbrt; fubr; fabre!
gefabren) gaan, varen, rijden, zich bewegen,
een plotselinge beweging maken, schieten;
(mijnw.) in de mijn gaan, uit de mijn komen;
f. laffett laten v., opgeven, laten schieten;
eittett 3rrtum f. Jarrett = van een dwaling
terugkomen; [fabre wobl = lebewobl]; ecblitten
f. = sleetje rijden; (and bem sett) springers;
bas %fierier fubr ibm au& ber banb = . schoot
hem uit .; gut, fcbtecbt bei etw f. (ii);
wie bift bu babel gefabren? = hoe is 't je daarmee gegaan? eitt ffiebanfe fttbr ibm burcb ben
Stopf = schoot door zijn brein; eine Kugel
fubr ibm burr! ben 2etb = doorboorde zijn
lichaam; ber Winb fetbrt bind) bie 3weige =
strijkt door .. .; gen f. = ten hemel v.;
(in einem Bagen) rijden; in bie (rube f. =
in de mijn afdalen, (ook) ten grave dalen; ber
93lit3 fubr in ben Baum = sloeg in .;
in bie bi3be f. = op-, overeindspringen; (mit
ber etienbabn) reizen; mit nieren, mit fedgen
f. = met de vier, met de zes rijden; einem
fiber& 931au1 f. iem. aansnauwen; Our beak)
varen; f., (b.) = ($leitte, Waren) rijden, vOr-
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voeren; (einen fiber ben Wittr3) zetten; bleier
D3agen fiibrt fit* gut = rijdt goed; vgl. butt,
baut, ecbanbe, fpa3leren u. a. fab'renb =
dolend, reizend, trekkend; f ..er 2ebrer =
rondtrekkend, ambulant onderwijzer; f..e
babe = roerend goed. 5affvev, m. —s, — =
bestuurder (van rijtuig); chauffeur. wato'gait,
m. = passagier, reiziger. 5ativigetat, f. =-wagenafdeeling, coupe. gaftegelb, 1. = vrachtprijs. 5a1jegelelle, sg1ei6, 1. = (wagen)spoor.
aabe'fiefc§tuinbigfeit, w. — = snelheid (van
trein, schip e. d.). faIrrig = onrustig, gejaagd,
onvast, ongeregeld, schutterig. gtifirlaiin, m.
= veerschuit, pont. aatplaOpe, W. = mijnwerkerskap, -pet. aa4rlarte, w. = kaartje,
biljet; einfad)e W. = enkele refs. fabriliiffIg =
slordig, achteloos, nonchalant, zorgeloos;
nalatig; f. ..e Ziitung, f..e Zerletung = dood,
letsel door schuld. aabeltiffigreit, vv. =
slordigheid, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance.
5afteleber, f. = (mijnwerkers)schootsvel.
[flibelitb = gerdbrlit]. 540rlittreit, tv. —,
—en = gevaar.
gatglock 1. = mangat aii§elobtt, m. = veergeld.
[fatgled = doelloos, zonder reden.]
;dtjr'mann, tn. —s, ..leute =veerman, schipper.
anbentaterial, 1. = rollend materieel.
I. %abet** gabeitia, w. —, —fe = gevaar,
nood. II. gap'WO, w. —, —re, u. f. —f es,
—fe = (fbb.) roerend goed, meubilair
anly'ni611gemeinliOaft, w.; itierfteigerung, w. =
gemeenschap van roerende goederen; verkooping v. r. g.
5a4e0avf, m. = (mil.) voertuigepark; (spw.)
wagenpark. galyepian, m. = dienstregeling
(voor spoor of boot); spoor(weg)boekje; spoorweg-, bootdienst. fabriplattutti big = volgens
tabel, geregeld. aitto'pratott, m. = veerpont.
attiolnei4, m. = vracht(prijs). actig'rab, 1.
= rijwiel, fiets. 5a§v'vabutavbev, m. = rijwiel-,
fietsdief. Waio'rabniiitie, w. = fietspet.
5aly'rititte, w. = vaargeul. adreittacbt, m. =
ingang v. d. mijnput, ladderput. anbeidgitt,
m. = kaartje, biljet (op spoor of boos); rijbewijs.
anbrlit)einbeft, 1. = rondreisbiljet. atibv's
14Iff, 1. = veerschip, pont. aOrleit, 1. =
giertros, pontreep. aabrileffel, m. = rolstoel.
an4eiteiger, m. = mijnopzichter. aa4v'itrate,
tv. = rij.weg. 5abrItubl, m. = rolstoel; lift;
leidekkersstoel. 5a1jriftublfilbrer, m. = liftjongen.
5ahrt, tv. —, —en = vaart (ook: „snelheid"),
tocht, reis, rit, rijtoer; ingang (in een mijn);
(dolle) streek; mijnladder; Bur W. einftellen, in
bie W. bringen = in de vaart brengen. ado'.
tape, w. — tarief (fur Zrorcf)fen u. a.). attlyete,
tv. —, —n = spoor (bee gilbes); mijnladder;
auf bie ricbtige a. bringen = op 't juiste spoor
brengen, helpen. aafglettOlan, in. = W abr.
plan. 5algrtimte zie Wabrrinne. ga4rt's
uutevbrediuttg, ID. = afbreking van de reis,
van den tocht. aabv'tualler, 1. = vaarwater;
in !einem a. rein = in zijn element zijn.
5abvIveg, m. = rijweg. gaigloistb, m. =
gunstige wind. 4abriseit, I.D. = duur v. d.
overtocht. gaigiieug, 1. = vaartuig; (ook)
voertuig. ,
aaille (spr.: fèbel), 1. —s = zwak, zwakke zijde.
gaifeur' (spr.: fezeur), m. —s, —e = faiseur,
intrigant.
MO = fekaal. Wifaliett, 431. = fekalien.

fatten.

an'tiv, m. —s, —e u. —s = fakir, bedelmonnik.

aatit'utite (spr.: fakzimilee), 1. —s, —s =
faksimile, afdruk.
5aftioni, ID. -, —en = faktie, (politieke)

partij. faftiOW = partijzuchtig. fartififj =
faktisch, feitelijk, werkelijk. tallith, = faktitief, kauzatief. garter, m. —s, ..to'ren =
faktor: bestuurder, opzichter, agent; vermenigvuldiger; element. 5a1torei', tv. —,
—en = faktorij, nederzetting. Weftelutn, 1. —s,
—s = faktotum, helper in alles, rechterhand.
watlunt, 1. —5, ..ta = felt.
aafturla), w. —, . . ten = faktuur; einem W.
erteilen, bebanbigen, einfenben = faktuur aanbieden, zenden. gatturlitrn, 1. = faktuurboek.
fafturie'vett, fdp. (b.) = faktureeren, een
faktuur opmaken.
5atulte, tv. —, —en = fakulteit. fatuttatits' _
fakultatief, vrijgesteld, niet verplicht(end).
fatü, zie fabl. aal'be, m. u. tu. —n, —n =
vaalgeel paard, Isabel.
[aal'bel, w. —, —n = falbala, geplooid boordsel,
fiil'betn, fdr.v. (b.) = met falbala's versieren].
aateetter, m. —s, — = Falerner (inwoner
en wijn van Falerno).
antraulte, w. —, —n = veldslang (oud soort
geschut).
antic, m. —n, —n = valk; veldslang.
gallentlauge, 1.; .beige, w.; •blitt, m.; .baube,
w. = valkelloog (en -blik); -jacht; -blik; (-)kap.
galreniee, m. —s, —e = valkenier.
antrettievlotud, 1. = valkehuis, -hot
aalfettlerlifuttft, w. ; xtaii0e, w. = valkeniersjikunst; -tasch.
m.; •aPPe, w.;
aalleulliafihr 13) . ; .1 49er,
.
ire*, 1. = valkefljacht; -Jager; (-)kap; -recht
(wat den valk van de buit toekomt).
aallentutirter, m. = valkenier. aattliev, m. —s,
— = valkenier. aattneveti, w. —, —en =
valkerij, valkehof.
galtonetf, 1. —(e)s, —e = falkonet, kleine
veldslang.
T. Gall, m. —(e)s, Waite = val, ('t) vallen, ondergang; glooiing, helling; naamval; geval, [gelegenheid, mogelijkheid, staat]; (bee 913affers)
verval; 3u W. fommen = vallen; beften,
fcblimmiten W..s = in 't beste, in 't ergste
geval; eintretenben, vorfommenben, gegebenen
W..s = als 't geval zich voordoet, er toe ligt;
gefebt ben W. = verondersteld ('t geval);
niitigen t.. s, im W. ber IRot = in geval van
nood, desnoods; auf jeben W., auf alle atille =
in alle geval; gerabe mein W. = juist iets voor
mij, van mijn gading; einem Siteib einen
rcbbnen W. geben = maken dat een kleed (]aeon)
mooi valt; vgl. RI-tall. II. ant!, 1. —(e)s, —en
— (schp.) val, kardeel.
feat'bar = velbaar, geschikt om gehakt to
worden. 5aI1'baunt, m. = valhek, sluitboom.
gari'llbeit, 1.; gblott, m.; .brett, 1.; sbriide, w. -valllbijl; -blok; -deur (-blok); -brug.
garte, w. —, —n = val, knip, vaLstrik, [deurklink]; einem eine b.. ftellen = lem. een strik
spanners; in bie W. geben = in de val loopen,
er in loopen.
galleber (afbr.: WalI.leber), 1. = leer van
gestorven (niet-geslachte) dieren.
fallen, ft. (1.) (bu Wirt, er fallt; fiel; fide; falle!
gefallett) = vallen: dalen, zakken, sneuvelen,
omkomen; (ein Wort) f. Jarrett = laten ontsnappen, vallen; (bie 9Inflage) f. laffett — laten
varen ; (bas Zbetna) f. laffen = laten rusten, er
van afstappen; ber Weis fallt = valt, daalt;
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eitt /Beg, eine elfenbabn gift = helt (al); eine
erbfcbaft Mit au einen = valt iem. toe;
Dftern flint auf ben 2. tipril (11); er ift nicbt
auf ben Stopf gefallen = hij weet zijn weetje
wel, is lang niet mis, is niet van gisteren; er
ift nicbt auf ben allunb gefallen = niet op zijn
mondje gevallen; ber With Vint eth Meter auf
bie 9:1 = heeft een verval van 1 M. op de
mijl; [nut bie 1rbe f. = vruchteloos blijven];
einem in bie glebe, ins fort f. = in de rede
vallen; bem 43ferb iu bie 3figeI f. = .. in
den teugel grijpen; inn (firline f. = naar
groen zweemen; is bie aBagid)aIe, ins (fie=
mitt f.
(fig.) (zwaar) wegen, van invloed,
van belang zijn; vgl.
erbe, Vu13,
5a ft, Merv, eucbt e. a. fallen, fcbw. (b.) =
vellen, neerslaan, uitspreken; vgl. 2ot.
aatt'llfeniter, f.; *gaiter, 1.; . tiefet 1.; *grube,
w. = vallllicht (-raam); -hek; -wet; -kuil.
aall'OB0e, w. = valhoogte. aaft'4ati,
=
afgevallen hout.
m. = valhoed.
fallie'ren, icbw. (b.) = failleeren, failliet gaan.
= vervallen, betaalbaar; (v. vordering)
opeischbaar; f. werben, felt = vervallen; bas
Gcbiff ift morgen f. = moet morgen aankomen.
g arage% w. — verval, ('t) vervallen (van
wissels e. d.). galligreit6ftift, w. = omlooptijd
(van wissel). gailigreitOtag, m. = vervaldag.
%Filligreit6tennin, tn. = (v. wissel) vervaltijd;
(v. vordering) tijdstip v. opeischbaarheid.
aattiutent', —(e)s, —e, galliffentent (spr.:
1. —a, —5 = faillissement, bankroet.
I. fain' failliet, bankroet. II. m. —en,
—en = gefailleerde.
w.; iflinfe, to.; ottafe0itte,
=
valllklep (-luik); -klink(veerkl.); -werktuig.
m.
vilderknecht. 5airmeifter,
m. = vilderj.
gall'obit, = afgevallen vruchten. aall'veeth
—(e)s, —e = valreep. aall'robr, f. = afvoerbuis. fa110 ingeval, voor 't geval dat, indien,
als. aatti*vnt, m. = valscherm, parachute.
gattitrict, = vaLstrik; einem legen =
iem. (val)strikken spanners. attain*, w. =
vallende ziekte, epilepsie.
= epileptisch.
= (poort met) valhek.
aattlfir, w. = valdeur, -luik. aallung, tv. —,
—en =
vellen; neerslag. aattivert, 1. =
stempelslag. atatuilb,
gestorven (niet
geschoten) wild.
galfa'rittO, m.
..Tien = falsaris.
I. fallib = valsch; mis; boos(aardig); loos;
(von ebelfteinen, baaren, %Omen (bewicbten,
linterfcbriften, 43ropbeten) valsch (onecht);
(Don einem 3eugnis, {fib, 2icbt, Don edam,
etold) valsch (onjuist); (von ether 9lad)ricbt,
Meinung, Gcbreibung, 9tusiprate) verkeerd;
(von einem 9:1/enfcben, von bem bergen, ber
Sunge, torten) valsch (onoprecht); ein f .. es
Geficbt fdmeibett = een v., boos gezicht zetten;
f . er Sliei = looze kiel ; einett f. macben =
boos maken; valsch (idnv Oren, fingen) ; verkeerd
(veriteben, urteilen, fdyeiben, red)nen, geben).
II. aalfdp, m.
1. —es = valschheid.
falltten, fdp. (b.) vervalschen. ant'Ker, m.
—5, — vervalscher, falsaris. falfdrglaubig=
kettersch, onrechtzinnig. aalfdrtoit, w. —,
—en 2.. valschheid, trouweloosheid, dubbelhartigheid, verkeerdheid. falfcblitt,
lirbertoerfe valschelijk, ten onrechte.
**sawn, fcbw. (1.) = valsche munt maken,
vervaLschen.m.
valsche
muster. gattrOniitt i erei, w.
muntverval-
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sching. galliOung, w. —, —en = vervalsching,
namaak, ('t) vervalschen; valschheid in geschrifte.
%alfett, —(e)s, —e fausset, falset, kopstem.
—(e)s, —e = falsifikaat, vervalscht
stuk (artikel), vervalsching. falfifiiie'ren, 1cbw.
(b.)
falsificeeren, vervalschen. aallunt, 1.
5, „fa
falsum, (schrift)vervalsching.
gatt'boot, 1. = opvouwbare boot. galtAen, 1.
5,
= vouwtje, plooitje, rimpeltje.
gale,
—11 = vouw, plooi, rimpel;
bie etirn in a ..n 51eben = 't voorhoofd
fronsen; a . .n fcblagen, werfen
plooien, in
plooien vallen. fcbto. (b.) = plooien,
vouwen, plisseeren. fallen, fdp. tt. ft. (b.)
(faltete; gefaltet u. gefalten) = (op-, samen)vouwen, plooien, fronsen.
f. =
kleed met plooien. fallettloO zonder plooi,
vouw, rimpel. fallenreicl) = vol plooien,
vouwen, rimpels, rijk-geplooid. aallettruit,
m. = geplisseerde rok. [5allettfttlad, 5allens
Mint m. = plooiing (van japonnen, behangsels
enz.), drapeering; draperie.
garter, m. —5, — = vlinder, kapel.
= geplooid, gerimpeld. gall, m. —es,
—e = voeg, groef, gergel; vouw; (kopersl.)
omgeslagen rand. attlebein, 1. = vouwbeen.
aalebrett, 1. = vouwplank,
aals'ellett,
= stootmes, schaafijzer. fallen, fcbw. (1.) =
vouwen; (Saute) afschaven; (eta l8rett U. O.)
groeven, gergelen; (blik, koper) omslaan;
and) = bala en. gale§obel, m. groefschaaf.
actletnaftliine, w. = vouwmachine. gals'*
schaafmes. ,
nteffer, 1.
aa'uta, w. = faam, gerucht.
familiar' = familjaar, gemeenzaam. famillari.
fie'ren, fcbto. (1.) = familjarizeeren. gamin.
(*rife, to. —, —en = gemeenzaamheid,
familjariteit. w. = gezin,
famine. aanti'llenant*ttfh m.: mit W. =
met huiselijk verkeer. aantilienbegrabnia,
1. = familiegraf. 5autilietterbalter, tn. =
kostwinner. aantilienattid,
= huiselijk
geluk. gantiliengut, 1. = familie-erfgoed,
gezinshoofd.
fidelcommis. aantiliettljanOt,
attutilientrei4, tn. = huiselijke kring, familiekring. gezins-, huiselijk
levee. aantiliettitt, m. = zetel van de familie,
familiegoed. gantiliettftiid, 1. = erf-, familiestuk; schliderij van 't geheele gezin. aantilien*
tinter, m. = huisvader. 5antilienaug, m. =
familietrek.
m. = vermeerdering van 't gezin.
fantoir = fameus, kolossaal, prachtig.
—,
u. —fe = famulus, opgq'tnittuti,
passer, bediende.
ganat', m. u. f. —a, —e = fanaal: vuur-,
lichttoren; (mil.) vuur-, rooksignaal.
5analiter, m. —5, — = fanatikus, dweper,
ijveraar. fanalifrO
fanatiek, dweepziek.
aanatialnuO, m. = fanatisme.
aanbatego, m. —a, —a = fandango (een darts).
—,
= fanfare.
aattfa're,
gang, m. —(e)s, Wange = vangst, buit; strik,
net, val; (jag.) muil (van wolf, vos, hond);
auf ben W. ausgeben = op de vangst gaan:
bem 993ilb ben W. geven = den doodsteek geven.
Wang e = tanden (ber reiBenben 'here unb
bes bunbes), klauwen (ber 91aubtiere u. 91aub.
oOgel). gang'ball, m. = yang-, speelbal.
vangkrib. gattg'banttn,
gattgluOne, w.
jachtspies.
m.
vangdam. aang'effen, 1.
fan'gen, ft. (1.) (bu fang% er fangt; fing;
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Tinge; fang(e)! gefattgen) = vangen, pakken,
grij pen, vatten, verschalken, betrappen ; ( Weuer)
, vatten; (bas 13uIver will nicbt) vatten; 114 f. =
er in loopen, gepakt worden; ber 91aucb, ber
Tifinb ftingt rich = stuit, slaat neer; g.iptelett =
krijgertje spelen. 5iin'ger, m. -s, - = vanger,
jager; jagersmes, hartsvanger; slagtand. 5ang'•
garn, f. = vangnet. ftin'gift4 = vangbereid.
5attgleine, w. = vanglijn. 5attglneffer, f. =
jachtmes. 5angineli, 1. = vangnet. 5ang'.
ft§nuv, W. = vangsnoer. 5ang'bervidjtuttg,
tts. = vangtoestel. aattglabn, m. = slagtand.
5aulti, w. = Fanny.
Sant, m. -(e)s, -e = jongmensch, fat, heertje.
5antage', w. -, -n = fantazie (muz.), vgl.
$bantafte ufw.
5arabilatiete, w. - = faradizatie (aanwending
van induktieelektrieiteit). 5araibildiev Strom,
m. = faradische -, induktiestroom. farabilie'.
ten, fcbw. (b.) = faradizeeren (zie boven).
5av'be, to. -, -n = kleur, tint, verf; W.
balten = kleur houden, (fig.) standvastig,
trouw blijven; W. belennen, Beigen = kleur
bekennen (eig. en fig.). 5tir'bebtiibe, w. =
kleur-, verfbad. 5ar`belytub, I. = ververij.
54ebefol3, 1. = verf-, camp8chehout. 5tirle.
fufe, w. = verfkuip. fiiv'ben, fcbw. (1.) =
verven (geweven stollen); kleuren, schilderen;
fignifd) geftirbtes Zeutfcb = Duitsch met een
Keulsch tintje; lilt f. = zich (laten) verven;
een kleur krijgen; vgl. 03 oil e.
5av'benabitufung, W. = nuanceering. 5aVbens
',Ong, m. = verflaag. farlenblinb, w. =
kleureblind. 5aVbettbrediung, to. = kleurbreking. 5ar'benkett, f. = palet; (typ.)
inkttafel. 5ar'benbrud, m. = kleuredruk.
5aebentaften, m. = verfdoos. 5ar'benfürOev,
m. = kleurgevend lichaam. 5arlentage, w. verflaag. 5aribentebre, to. = leer van de
kleuren. 5aVbenteiter, w. = kleurereeks.
5ar'bettutiitge, w. = schildersverfmolen. ane•
benstgiofrnm f. = verfbakje, -potje. fallen.
reit§ = kleurrijk. 5ar'benfOiel, 1. = kleurespel.
5arlieurtein, m. = wrijfsteen; inkttafel.
5arlettftift, m. = pastel, kleurpotlood.
5ar'benftufe, w. = kleurschakeering. 5ar'ben•
tafet, w. = verfkoekje, -tablet. 5ac'benton,
tn. = tint. 5aribento0f, m. = Nerfpot. 5av'.
beintudie, w. = inktrol. 5ar'bentue4fet, m. ..Ileurewisseling. 5aribentuert, 1. = kleureboel,
-gedoe.
5deber, m. -s, - = (blauw)verver. 5Arberel',
w. -, -en = (blauw)ververij. 5aribertletOte,
iv. = verfmos, orseille. aarlergefelle, m. =
verversknecht. 5aeberghtfter, m. = verfbrem.
5tiribetwoo4, 1. = verfmos, orseille. Ilkley.
Ott, w. = (mee)krap. eatieberVibarte, ID. =
ververswouw. giseberftioutivie, w. = ververszwart. 5ar'bertvaib, m. = verversweede.
5tirler3unft, w. = verversgilde.
5iirlefteff, m. = verfstof. ifarbVig, zie
Wdr bet) o13. farlig = kleurig, gekleurd, bont;
5aribig(er) = kleurling. farbloii - kleurloos.
5acble'figfelt, w. ---,. = kleurloosheid. 5atie.
ftift, m. = kleurpotlood. 5arbiftvff, m. = verf-,
kleurstof. 54v'bung, tv. -, -en = kleuring,
verving, schakeering, nuance, tint.
5arbliwaren, IX ; intarengefe0aft, f. = verfliwaren; -handel.
5aece (c = a), w. -, -n = farce, grap.
5arceue (e = s) m. -s, -e = grappemaker.
favcie'ven (c = 0), fdpz. (4.) = farceeren,
vullen.
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5ariu', tn. -s, -e, 5ctrinluder, nt. = meelsuiker.

5ann (met (7), w. -, -en = farm, hoeve.
5afuter, m. -a, - = farmer, Boer.
yarn, m. -(e)s, - e, 5ainacaut, f. = varen.
fantelift4 = Farnesisch.

5arn'traut, 1. = varen. 5artettiebel, m. =
varenblad.

5a'ro, -5, m. -s=vuurtoren; 5., 1. -s =faro

(wort bier, een kaartspel).
5av'aer(.30ein), 431. = Farrier(-eilanden).
[5ctere, m. - n, -n = jonge Stier]. 5tiffe, w.
-, -n = vaars. Prifentalb, 1. = vaarskalf.
5alate, m. -(e)s, -e(n) = fazant. 5afalteng
befit, ifagb, tv. = fazantejacht. 5afa'nenflau8,
1. = fazantekooi. 5afaltentiot, m., 5afatterie',
W. -, -tt = fazantepark. 5afalOalm, m.,
•§nim, I. = fazantehaan, -kip (-hen).
5W4ett, 1. -s, - = vezeltje.
5afiOline, w. -, -n = fasciae, takkebos.
5afttilienbefleibung, w., %Wed, f. = beslagwerk van rijshout, rijswerk. 5afefilltentneffer,
1. = hakmes (voor rijswerk); (vroeger ook) label.
5aldjing, m. -5, -e = vatten-, vastelavond,
karneval = Waftnacbt. 510§ing6... zie
Wartnacbts...
5a14inie'rung, w. -, -en = rijswerk.
5aile, w. -, -n = wafer; (tech.) afkanting.
I. 5a'fel, w. -, -n = boon. II. 5alet, m. -s,
- = teelt; springstier; 5afet... = spring . ..,
fok. .., dek...
5afelei', w. -, -en = geleuter, gebazel;
domheid. 5alelec, m. -s, -. = babbelaar,
leuteraar. fale14aft = dom, leuterig,
5tefelbatuntel, w. = springram.
aaletbalsO, m. = bazelaar, leuteraar.
5alethengft, m. = dekhengst.
fa'felig = 1 afel4af t. faletn, fcbtv. (b.) =
jongen ; gedijen; bazelen, leuteren. ifaletbiel),
I. = fokvee.
I. 5a'fen, zie Wafer. IL fa'fen, fcbw. (b.)
uitrafelen.
falenttadt' = moedernaakt, spiernaakt.
5afeole, W. -, -n = (fbb.) witte boon.
5aler, tv. -, -n = vezel, draad(je), rafel.
5aifer. .. = vezel. .., vezelig. . . 5refertben,
1. -5, - = vezeltje, draadje. falerig =
draderig, vezelig. falevfOrltig = vezeligkorrelig. talent, fdp. (b.) = uitrafelen, -halen;
fit() f. = rafelen. 5aifer0flatsie, w. = vezelplant. 5alecttoff, m. = vezelstof.
5a'f1)ian (spr.: lésjen), w. - = fashion, mode,
gebruik. fal4fonabet (spr.: fêsjenebl) = fashionabel, naar de mode, fijn.
Yalta, zie fafertg.
5arler, zie Wafeler.
501, I. Wailes, Warier = vat, ton, mud, hektoliter ; bent W. ben $oben ausfcblagen, auso
Itoluen = 't v. den bodem inslaan (eig. en fig.);
voile Wafer flingen nid)t, leere berth mebr =
hone (leege) vaten klinken 't hardst; eta W.
fcbmeifien, feten = (stud.) een fuif geven.
5affaibe, w. -, -n = voorgevel, façade, front.
5afrbanb, 1. = band, hoepel.
fairbar = to vatten, begrijpelijk.
5atibinber, m. = kuiper. 5afrbobrer, m. =
zwikboor. 5afrbutter, tv. = tonne-, vatboter.
5titic4cst, 1. -9, - = vaatje, tonnetje. gaff.
banbe, tv. = duig. 5affbauben1jol6, 1. =
duighout.
fallen, fcfm. (b.) - (be)vatten, (aan)grijpen,
vangen, inhouden, begrijpen, opvatten; (in een
vat) doen, bergen, a/liken; (elnen *lion) op-
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ein ber3 f., Out f. = moed vatten,
vatten;
de stoute schoenen aantrekken; ber Saal fatt
1000 93/ettfcbett = kan bevatten; bas Waf3
fal3t 100 1 = heeft een inhoud van 100 L.;
(V1Inteigung, einen bat gegen einen) opvatten;
(in (both) vatten, zetten; einen Oebanfett in
1Borte ... in woorden uitdrukken, onder
woorden brengen; Zlertrauett, (ein bell)
Reigung itt einem f. = vertrouwen in, genegenheid voor iem. opvatten; fieh f. zich herstellen, kalm zijn (worden), tot bedaren komen;
lid) furs f. = kort zijn, niet veel woorden gebruiken; vgl. 8e1d)11113, fibre, enticb1u13,
(bebulb, gefaf3t, %Our5e1 it. a.
farfensett, fd)w. (b.) = naar 't vat smaken.
actiler, m. —5, — = vang(bije)korf; zetter
(van edelsteenen); (gwst.) kuiper.
fallevtueife = bij vaten, bij tonnen. anfrOoli,
geschikt voor 't vat;
1. = duighout.
f. ftmecfen = naar 't vat smaken.
aaltion', tv. —, —en = aangifte (van 't belastbaar inkomen, vermogen e. d.).
fairlitO = to vatten, begrijpelijk, duidelijk.
aarlieftfeit, tv. — = begrijpelijkheid enz.
aation' (spr.: fassO), w. —5 = fatsoen.
fallonie'ren, fd)w. (b.) = fatsoeneeren. gallon'.
Wert, m. = vormwaarde.
aarreif, m. = hoepel, band.
aallung, tv. —, —en invatting, zetting
(eines (ibelfteines); montuur, lijst, freem; (el.)
lamphouder, fitting; redaktie, ('t) onder-woorden-brengen (eines 91ntrags, eines (bebanfens);
kalmte, gemoedsrust; bevatting, begrip; atter
g. Lein = van streek, van zijn stuk, in de war
zijn; aus ber lommen, bie a. nerlierett = van
zijn stuk, van streek, van de wijs raken; aus
ber a. brittgen = in de war, van zijn stuk, in
verlegenheid brengen ; soms voor Wall° n.
aarfungdgabe, sivaft, w. = bevattings-,
begripsvermogen. N1104010 = van zijn stuk,
in de war, huiten westen. 5allungdbertnagen,
1. = =fraft; en inhoud, volume.
aafftuavett, $1. = kuiperswaren. aartueitt,
m. = wijn op fust. fairtveife = bij vaten, bij
vaat-, kuiperswerk.
't vat: aaffnierl,
faft=bijna, haast, ongeveer ; [en gwst. nog = zeer].
—n = fustage
aafta'ge (spr.: aazje), w.
(de verpakking en de kosten).
aaftebette, w. = schiervlakte.
vasten. II. aa'ften, 1.
I. fa'ften, lcbw. (b.)
—5 = ('t) vasten; a., 431. (aud) nod) aalte
unb aalten, w) = (de) vasten, vastentijd.
aniftettabenb, m. = vasten-, vastelavond.
an'itenWeile, w., .1upOe, w. = magere spijs,
soupe maigre. aaftnati#, w. = vasten-,
vastelavond, karneval. anittuu4tObruber, m.
= zwierbol.
aait'ttacbt011turtbarreiten, 431.; sum, m.; quiffe,
tv.; gfOiel, 1.; m.; .ieit, tv. = vastenavondllvermaken (-pret); -gek (-zot); -grap;
-spel; -uitgelatenheid; -tijd.
vastendag.
aafttag, m.
5010, 431. = fasces (roedebundel met bijl).
m. —s, — = bundel, lias.
falsinie'rett, lcbw. (b.) = fascineeren, betooveren.
50516'unt4, m. — = fascisme (partij van 't
m. —en, —en = fascist.
gezag).
fatal' = fataal, noodlottig, erg, lastig. gatalid's
mud, m. — = fatalisme, leer van 't noodlot.
aatatift, m. —en, —en = fatalist. antalitat,
—, —en fataliteit, noodlot(tige gebeurtenis).

aavoritin.

;a'ta 9lovga'na, iv.
— (of . nett of —s) =
fata morgana, luchtspiegeling.
(b.) = aangeven (vgl. War o n).
fatie'ren,
aalutn, 1. —5, ..ta
fatum, (nood)lot,
Wata = lotgevallen.
[fat'sett, lcbw. (b.) = (be)spotten, begekken.]
aattle, m. —n, —n= (oneig,) hansworst, zot.
fauAett, fcipv. (b.) = snuiven, blazers, sissen
(von Staten, Wildgen, 2ofomotinen u. 'd.).
faul = (ver)rot, bedorven, wormstekig; lui,
traag; (mijnw.) bros, brokkelig; (2i) vuil; f..e
Wifcbe = flauwe uitvluchten, praatjes; f..e
91ebensartett = praatjes voor de vaak; f..er
al3ed)fel = wissel zonder waarde; f ..er Wriebe
waardelooze, wormstekige vrede; f..e
Oeld)lcbte = smerige geschiedenis; (bie ea*
lit) niet in den haalc, verdacht; er Iegt auf
bie f..e Seite, taut = hij leidt een lui Leven;
vgl. laud), ei 3auber. faul'bar = aan
bederf onderhevig. aaullumut, m. = vuilboom; (ook) vogelkers. aaurbett, 1. = rustbed.
anabiitte, w. = (pap.) rotbak, -kuip. adult,
w. — verrotting, bederf. fau'lett,
(b.) =
(ver)rotten, bedorven. faulensett, 1d)w. (1).) =
luieren, luilakken.
m. —s, — =
luiaard; luie stoel. aaulenserer, w. —, —en =
leeglooperij. faulettseriftb =
luilakken, -bakkig. atutileber, 1. = rotkoorts;
(scherts.) luiheid. actut'beit,
— = luiheid,
traagheid.
= rottig.
— = verrotting, bederf, ontbinding; vuur
(in 't hout). femlltidtuibrig = bederfwerend.
atiulltidsuftanb, m. = staat van ontbinding;
bod)grabiger t. = verregaande s. v. o.
luiaard, -lak, -bak.
pets, m.
f. =
luiaard, ai.
Braun', m. —(e)s, —e
faun (Rom. veld- of
boschgoed). 5atetta, w.
..nett
fauna,
dierewereld (van een landstreek). 5aultenblid,
m. = faunsblik, geile blik. fatenifct
faunachtig, grofzinnelijk, geil.
aauft, tv. Pulte = vuist; eine W. in ber
Zaldr mad)en = zijn vuisten ongemerkt batten,
zich opvreten van nijd; vgl. eig en, r eim en.
aauft'anthot, m. = handaambeeldje. 5auft'.
birne, w. = pondspeer; vuistslag.
tn. = zadelpistool. aiittitAen, —a, =
vuistje; lid) ins W. ladrtt = in zijn v. lachen.
aattft'begen, m. = dolk, ponjaard. fauftbicr —
zoo dik als een vuist; er bat es f. hinter ben
Doren = hij heeft ze (leelijk) achter de mouw.
afiteitel, m. —5, — = (mijnwerkers)hamer.
fauft'gvoir = zoo groot aLs een vuist. aattit's
Ijammer, m. = hand-, vuisthamer; [strijd.
hamer; agent van politie]. actuit'OanbicOb,
m. = want. Wauftfaute, m. = vuistgevecht.
5auftliimpfer, m. = vuistvechter. 5auftling,
m. —s, —e = want; knuppel; meelbal; kaasje;
kleinduimpje. aauft'Ofattb, 1. = (onder)pand,
zakelijke borgtocht. gattfrpfdttber, nt. =
pandhouder. anuft'pittlel, m. = korte schilderskwast. 5auirrett§t, = vuistrecht. anuit'.
rimiest, m. = (leeren) sabelkwast. aauftliige,
w. = handzaag. aattirlditag, m. = vuistslag.
ruwe schets (uit de vrije
gauft'ffisse,
hand).

5auteuit' (spr.: fo-ted), m. —s, —s = fauteuil,

leunstoel.
anuffraitt, w. = foutvracht.
favorizeeren, befaborifie'ren, id)tv. (b.)
gunstigen. 5aborif, m. —en, —en favoriet,
—n
gunsteling. aabovile, 5aborilin,
favoriete, gunsteling(e).
U. ..tintten
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aaige, w. —tt = (flauwe) grap, klucht, onzin ;
seine a ..n! = geen komplimenten! ga'gettw
umber, tn. = grappemaker, vroolijke klant.
= faience, plateel-,
aatiettice (spr.: fajase), w.
aardewerk, halfporselein.
uitkomst, Bora.
;Wait, 1. —s, —e u. —s
zie Webruar.
ae'ber
febrit'
febriel, koortsachtig.
ge'britar u. aebrtutr', m. —(5), —e: ber a. =
Februari; im a. = in Februari.
feeble**, fcfm. (b.) (gwst.) oogsten, inzamelen.
%abler, m. —s, — = stek, aflegger (ttam. bes
aBeittitocfs).
aettitinvt, w. = strijd-, schermwijze. aecbt'.
bobett, m. = schermzaal, -school. gedit'bruber,
m. = bedelaar, vgl. f e tbt ett. geebtbegen,
m. = schermdegen, floret. fettles', g. (b.),
(bu fid)tft. er ficbt; focbt; facbte; ficbt! gefocbten)
= schermen; (mit ben Vinben) gestikuleeren;
(von ben 9:Banberburfd)en) bedelen.
m. —s, — = schermer; zwaardvechter.
geOevaang, m. = schermpartij, assaut.
stoot, steek, uitval.
WeWterftreitt, tn.
geibt'ljbattblebub, m.; sfunft, tu.; •iebver,
= schermflhandschoen
( gmeifter), tn.; .plat,
-kunst; -meester -zaal (strijdperk).
aer4tIlidjule, w.; .1tilef, 1.; sftunbe, w. =
schermilschool; -kunstje; -les.
geOrtvart, m. = (stud.) leider bij 't schermen.
aeiber, w. —n = veder, veer, pluim, pen,
(spring-, drijf)veer; (tim.) messing; in ben W. . n
in de veeren (in bed) liggen; er bat
liegen
= een scherpe pen; bie t.
eine fpitige
naar de pen
ergreifen, au ber W. grelfett
grijpen; einem etw. in bie biftieren = iem.
jets dikteeren.; vgl. erfennen, fremb e. a.
atibevalautt, m. = vederaluin. fe'berartig =
veerachtig; -krachtig. ge'berbalt, m. = pluimfpielen = raketten. Efe'berbal, volant;
balifpiel, f. = raketspel. %eibevflefels, m. =
plumeau. geberbett, = veeren bed. ge'ber.
bfiebfe, to. = pennekoker. 5e'berbuf4, m. =
(von Si3geln) knit, (auf bem out) pluim.
veeren dekbed. aeibeveri,
we'berbede, w.
1. = pluimerts. fe'berfartnig ve(d)ervormig.
geberfurfifev, m. —s, — = pennelikker.
ge'bergetrdule, 1. = veertrommel. ge'bergi#8,
m. = pluimgips. ge'bergrab, 1. = vedergras.
We'berbdett, m. = veerspanner. we'bev.
!otter, m. = pen(ne)houder. ge'berOanbel,
m. = handel in veeren. ge'berbarg, 1. =
kaoetsjoek. ge'bertylb, m. = held van de pen.
we'beriott, m. = hoed met veeren, met een
pluim, pluimhoed. fe'betiebt = ve(d)erachtig.
fe'betig = beveerd, be-, gevederd. ae'ber.
pennestrijd. atiberfattett, m. =
fnutOf,, m.
pennepennedoos, -koker. ge'berfiel, m.
schacht. ge'bertilien, 1. veeren kussen.
ae'berfraft, iv. = veerkracht, elasticiteit.
aebertrien, m. = pennestrijd. fe'berleittt —
(zoo) licht als een veer. ge'berleittlibleb, 1. =
pluimgedierte (dutven e. d.). aeberlefen, 1.
['t wegzoeken van de veertjes van
5
pluimstrijken], komplimenten,
een kleed
plichtplegingen, omslag; nicbt vieI W..s macben
- niet veel k. maken; obne (vie!) =
zonder veel k. fe'berlo8 = zonder veeren,
veerloos. ge'bermatvalie, w. = springveeren
pennemes.
matras. gebenneffer, 1.
febertt, !dm). (b.) veeren verliezen; pluizen;
(ein Q3ett) met veeren vullen; gto f, = ruien;
(1i4) f. -7 veeren, meegeven; fe'bertib =
Yeerend, veericrachbig elastiseb,

feblertos.

grasfiletten.
ge'bentelte, w.
m. u. 1. = veeren peluw. aelerpofe, w.
penneschacht, veeren pen. ife'berpub, m.
vedertooi. ge'berrOMen, 1. = -n eft e. ae'ber.
10alt, m. = spleet in de pen. we'berlOannev,
m. = veerspanner. ge'berWiel, 1. = lok-, jachtvogel; valkejacht geberfoup, = punt van
de pen. Reiberfpule, w. = penneschacht, spoel.
ge'berftreit, m. pennestrijd. ge'berittiO, m.
pennestreek. %e'berunn, w. —, —en =
veering, ('t) veeren, zwieping. %e'berbiefi, f. =
pluimvee; pennelikkersgilde. atibetivage, w.
veerhalans. 5e'bertuebel, m. plumeau.
gebertueite(r) = schuimende, jonge wijn,
most. %e'betivilbret, 1. = vogelwild. weber.
m. = inktlap. ae'ber ieir§ttung, ID. =
penteekening. ge'beriirtel, m. = veerpasser.
ae'bevitte, m. = pennestreek, haal van de pen.
feb'rig, zie feberig.
;ee, tv. —n = fee, toovergodin. fe'ettbaft =
tooverachtig, wonder.. ., toover... feeeriek.
ae'entntircbett, 1. = tooversprookje. ge'en.
Waft, m. = tooverpaleis. ge'enitild, 1. =
feeerie, tooverstuk. ge'ettivelt, w. = feeewereld.
geereii, Reetie', w. —, —en = feeerie.
vegen; staande
—n =
,
(erts-, koren)zeef. ge'fiefeuev, 1. = vagevuur.
ge'negelb, 1. = veegloon. aegemilige, =
zeefmolen. fe'gett, fcbw. (1).) = (tr.) keeren,
vegen; zeven; (bie etrai3e, ben Gcbornftein, bie
l3abn, eitt Gd)mert) v.; (einen lrunnen, einen
(braben) schoonmaken; (intr.) vliegen, stuiven.
weiger, m. —s, — = veger, schoonmaker.
I. —a,
gegleuer, 1. zie gegef euer.
— = veegsel.
ad) zie e b e.
aeirbe, w. —, —It = veete, vijandschap, twist,
veetebrief.
strijd. aeO'bebtief, m.
= (Siberisch) eekhoorntje;
aelo, w.
bont. gebliaube, w. = pelsmuts.
aeig, m. —(e)s, —e = gebrek, feil, font, misslag ;
obne zonder gebrek, volmaakt; zonder
mankeeren. febl'Onv = feilbaar. gebiliarteit,
tv. — = feilbaarheid. gebUbetrag, m. =
tekort. Webl'bitte, w. = geweigerd, vergeefsch
verzoek. gebl'biatt, = lage kaart (geen troef).
misdrukblad. gebl'britd,
gebrbegen, m.
m.
misdruk. febt'bruden, 1d)w. (b.) =
—n, zie
verkeerd drukken. [aeble,
ebli.
feblett, 1d)w. (b.) = Palen, missen, mislukken;
verkeerd handelen; ontbreken; welt gefeblt! =
glad misl es faun ibm nicbt f. = niet misl.; es
feblt mir an bem niStigen &elb, bas Oelb fel)It
mir = 't ontbreekt mij aan 't noodige geld;
er ontbreken
es f. mebrere (iiegettitânbe
er worden gemist; es febIte wenig (baran),
fo ware id) gefallen = 't scheelde weinig,
of.. ; es faint nicbt f., ba13.. = 't kan niet
missen, niet uitblijven, dat.. ; has feblte
nod) (gar)! follte mir f! = dat ontbrak er nog
maar aan! moet er nog bijkomen! was fel*
lit
bir? = wat scheelt, wat mankeert je?
menfcblid) = dwalen is menschelijk.
aefricr, m. —5, — = fout, gebrek(kigheld);
misslag, -schot, -greep; niet. feblerfrei
zonder fouten, z. gebreken. aeblerfirenae,
speelruimte (v. onnauwkeurigheid).
ty .
fetrletbaft fout, verkeerd, foutief, onjuist,
gebrekkig. 5eirteriAttigreit, w. — = onnauwkeurigheid, foutiviteit, gebrekkigheid. febler.
108 zonder fouten (z. gebreken), zonder 66n
tout, onberispelijk,
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feiglabren, ft. (1.) = verkeerd varen, rijden.
gef)Efarbe, w. = miskleur; (im Rartenipiel)
renonce. fefillarben, g farbig — wan-, miskleurig. aefillarbest(iigarren), $1. =uitschot.
gretWfvrtc§t, w. = foutvracht. aebUgang, nt. =
vergeefsche boodschap, loop. aeWeeburt, w. ----misgeboorte. febl i geb(e)u, unr. (f.) = verkeerd
loopen ,• (fig.) dwalen, zich vergissen. aeig'fie.
tuf4t, 1. = tekort. feig'greifen, ft. (b.) = zich
vergissen, mis-, verkeerd grijpen. aebl'griff,
m. = misgreep. atiNbieb, m. = misstoot,
verkeerde houw, slag. aeiglarte, m. - -- .b lath
aeftrfauf, m. = miskoop, strop. feigicf)inett,
ft. (b.) = misschieten; zich vergissen; febIge.
fdpfien! = mis! [aelificigag, m. = misslag,
verkeerde slag]. febilifgagen, ft. (b.) = misslaan; f., (b. u. j.) = mislukken, falen. fail'.
ftWiefsen, ft. (b.) = verkeerde gevolgtrekking(en) maken. aebl'hOlut, m. = verkeerde
gevolgtrekking. geovicw, tn. = misschot.
%efiliftot, m. = misstoot. febl i fto%en, ft.
(b.) = misstooten. aeOrfuntute, w. = tekort.
feOrtreten, ft. (1.) = misstappen. ge4lItitt,
m. = misstap. Webl'berbinbung, w. = verkeerde aansluiting.
gel*, w. —, —en, zie W eim II.
adynte, zie Weme.
aebn', f. —(e)s, —e = veep.
aebn'llfolonie', w.; •fultur, w. = veenlIkolonie;
-kultuur (-bouw).
geinviiden, m.; .10i4eu, 431.; .tuamme, w. =
eekhoorntjesbont II van den rug; van de
staarten; van den bulk.
5ei, w. —, —en, zie Wee. ?Wen, fcbw. (b.) =
betooveren; (tegen allerlei (als) door tooverkra,cht)
vrijwaren.
rarer, w. —, —It = feest, plechtigheid, viering.
aerevabenb, m. = rust(tijd van 't werk); W.
macbett = ophouden met werken. ael'erabenb.
glade, w. = avond(rust)klok. geVerabenb.
bauf,f.=thuis (voor werklieden e. d.). !Waif; =
werkeloos, nietsdoend, rustend. gererliang,
m. = plechtige, feestelijke klank. ael'ertleib,
1. = feestkleed, plechtgewaad. feVedicb =
plechtig, indrukwekkend, statig; feestelijk.
gel'evlic§feit, w. —, —en = plechtigheid,
feest(elijkheid). fei'ent, fdp. (b.) = vieren,
verheerlijken; rusten (van 't werk); staken.
ael'erMitftt, m. — niet-werkende ploeg
(arbeiders) ; l .. en einlegen = met minder
ploegen (met verkorten arbeidsduur, bij
tusschenpoozen) werken. aereertunbe, m. =
rust-, ontspanningsuur, schafttijd. 5eVertag,
m. = feest(dag), rustdag, vrije dag. aei'ertag0.
fleiber, qm. = zondagsche kleeren.
gale', w. —, —It, a., m. —s, — = oorklier(ontsteking) (bij huisdieren).
feig(e) = laf(hartig), flauw; (mijnw.) bros.
geigibobtte, w. = lupine.
gei'fie, w. —, —n = vijg; einem bie g. 3iegen,
weifett = iem. honen, bespotten.
gergenilbaunt, m.; g blatt, 1.; afaffee, nt.; .forb,
m.; swath, m. = vijgellboom; -blad; -koffie;
-mandje; -bosch.
5eig'1)eit, m. —, —en = laf(hartig)heid, flauwheld. feig'berbig = laf(hartig), bleu. geig'.
beviigfeit, w. = lafhartigheid. 5eigling, m.
—5, —e = lafaard. %eigloarie, w. = vijg(gezwel, -ultwas). 5eigittnientraut, f . —
speenkruid. geigitnurs, W. = speenkruid.
fen = te koop; veil, (om)koopbaar.
irreirarbeit, w. = vijlwerk, ('t) vijlen. Weirbattf,
W. = vijibank.

nether.

feit'bietett, ft. (I) ) = te koop (ten verkoop) aanbieden, (uit)venten.
aeile, w. —, —n = viii; gerEcuicblofe W. =
doffe vijl; er legt bie Tette W. an = hij legt er
de laatste hand aan. !erten, fcbw. (b.) = vijlen;
ein aBerf f. (fig .)= een werk beschaven, de viii er
over laten gaan. geilettgliff, m. = heft, hecht
van een vijl. gerlettimiter, m. = klem, vijl/louder. aeilent)(11ter, m. = vijlekapper.
gei'lenbeft, 1. = W e i i en g rif f. aeller, m.
—5, — = vijler, beschaver.
feillimitett, ft. (b.) = te koop hebben, aanbieden.
%eit'beit, w. — = veilheid, (om)koopbaarheid.
aei'liMt, 1. —(e)s = vijlsel. geitIloben, m. =
handschroef.
aeillOaft, w. = (gwst.) koopwaar. feillt§elt,
!dm. (b.) = (af)dingen, marchandeeren.
aeilltber, m. —5, — = afdingor.
aeirfel, 1. —s, aeillptitte, F131. aeilltaub,
m. = vijlsel. geiritotr, m. = 'handschroef.
I. &Jut, m. —(e)s, —e = schuim. II. Weil's,
m. —(e)s, —e, gel'uten, m. —s, — = (gwst.)
hooiberg, mijt, hoop koren.
felts = fijn, net, aardig ; leuk; (versterkend) heel;
(bas ift) nicbt f. = niet aardig; fid) f. matt en =
zich mooi maken; f. artig = heel zoet; f. bath,
f. viel = heel gauw, heel veel; f. beraus fein =
fijn (good) of zijn. aein'bteefj, 1. = plaatblik.
felu'bremten, unr. (1).) = fineeren.
aeinb, m. —(e)s, —e = vijand; einem f. febt =
iem. vijandig gezind zijn; am g.. e iteben =
tegenover den vijand staan. Wein'beblanb, I. =
vijandelijk land, land van den vijand. %ells'.
beOtiebe, w. = liefde jegens (voor) den vijand.
feinblic4 = vijandelijk (3. Q3. bas f .. e beer);
vijandig (5. Q3. einem f. gefinnt fein). aeinbi.
fe§aft, W. —, —en = vijandschap, vijandigheld. feinb'fMaftlicb, .felig = vijandelijk,
vijandig. geinbletigfeit, w. — vijandelijkheid;
vijandigheid.
5ei'ne, w. — = fijn gehalte, fijnheid. feiltett,
lc/pp . (b.) = (met.) (af)fineeren, zuiveren.
fein'fiibtig = fijn-, teergevoelig. aein'fillitip
kit, w.—, aein'fiefilfg, 1. = fijngevoeligheid.
aein'gebalt, m. = fijngehalte. fein'atiebriger
W3ud)s = fijngebouwde, tengere gestalte.
Wein i golb, 1. = fijn goud. aein'bettjel, iv. =
fijne (vlas- of hennep)hekel. gein'beit, w. —,
—en = fijnheid; sluwheid, schranderheid;
gehalte. aeinleige, W. = gruiskool. feite.
/Until; = fijnkorrelig. 5einloftlabett, m. —
delikatessezaak, comestibles. aeinInater, m. =
miniatuurschilder. feitt'utaKig = met fijne
mazen, fijnmazig. feitemittel = middelfijn.
feittiOntedeub = fijnproevend, kieskeurig.
aeitelebtnectev, m. = fijnproever, lekkerbek.
aeitt'filber, 1. = fijn zilver. feinlitutig = fijngevoelig, kiesch. aein8lieb'fben, 1. = zoetelief.
Wein'IPit)er, m. = fijnslijper. aeinleug, 1. —
(pap.) heelgoed. aein'auder, m. = geraffineerde sulker.
fei'rig, zie f eierig.
feift = (non tierifd)en nub menfMicbett StOrpern
unb SlOrperteilen) vet, dik, log. ael'ite, w. — =
vetheid, logheid; hertejacht(tijd). feilten,
fcbm. (b.) = vetmesten. aeiftlyit, gei'Itigfeit,
w. = Weill e. aeirt'aeit, w. = jachttijd.
rfeilel, 1. —s, — = (gwst.) mes.
fel'ou, fcfm. (b.) = (gwst.) grijnzen, ganslachen.
aelibel, m. —s, —, of I y . —, ---n = (een soort)
pluche.
ael'beT, m. -a , - = (Md . ) wilg.
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%ea), m. —(e)s, —e,
—n,
geEttett, 1. —s, — = meerzalm.
Gelb, 1. —(e)s, —er = veld (ook her. en
schaakt.); open • vlakte, akker, gebied; vlak,
paneel; de (gezamenlijke) jagers; fiber W.
gebett = naar buiten gaan, buiten wandelen;
bee itebt nod) in weitem a. = dat is nog ver
af, hangt nog in de lucht; eine 1irmee ins W.
itellen = te velde brengen; bas W. bebaltett,
bebaupten = 't veld houden, meester blijven
van 't v.; bas a. reatmen (ll); ins a. rficfett,
att
e 5ie11en = te velde trekken.
m.; .40otbete, w.; 'arbeit, w.;
w. = veldllaltaar;
•arbeiter, m.;artillerie,
-apotheek; -arbeid; -arbeider; -artillerie.
gelb'eaderei, w. = (mil.) veldbakkerij.
bent, w. = veldspoor. aelblatterie, w.=
veldbatterti. aelbibau, = akker-, landbouw.
aelb'bereinigung, w. = reguleering van grond= sjerp.
bezit, ruilverkaveling. aelblinbe,
aelb'btunte, to. = veldbloem. aelb'bointe, w.---tuinboon. gelb'bieb,
= strooper.
bleu% = velddienst. aelb'bienftorbnutia,
w. = voorschrift velddienst. felbeite = door
de velden, 't veld in. gelb'erble, w. = gewone
erwt. ael'bertnirtfcbaft, w. slagstelsel.
el b'f lame, w. = veldflesch. [aelb'fludit zie
Wabttenflud)t. felb'fitid)tig zie f abnen.
f l u d)ti getb'frebel, m. strooperij (n/.
baldadige beschadiging van wet te velde staat).
grelb'geftfiget, 1. = veldgevogelte. gelb'.
geiftlid)e(r) = veldprediker. gelbigeritt, I. =
akkergereedschap; oorlogstuig. fetb'gere4t =
kundig (kleinwildjager).
WelblifieRbrei, 1.; sfiefitfili, 1.; Whoa*/ I. =
velakreet (-geschreeuw, -geschrei, leas, parool) ;
-geschut; -gewas.
gelb'grabett, m.
greppel. getb'gvatitvirtic§aft,
w.
akkerweidebedrijf. aelbigrau, f. —s =
veldgrijs, grijsgroen, (ma.) uniform. gab'.
graue(r) = soldaat, militair. w. =
veldkrekel. [aetb'battOttnattn, m. = opperbevelhebber].
aelbliOen, m.; .Oubn, 1.;
m.;
w. = velaheer; -hoen (patrijs); -wachter;
-hut (barak).
aeltritiger, m. = Jager (op klein wild en mil.);
koerier. w. = kanselarij te
velde. welbleffet, tn. = veldketel.
w. veldkeuken; vildersplaats. aelbUnintel,
m. = wilde thijm. aelblager, f. = karnp.
gettriattiek nt. = veldlatuw, -sla. ifelbilaaas
rett, 1. = ambulance. aelblertbe, w. = veldleeuwerik. [eWntattn, m. = landman].
mad, w. = gemeentebouwlandgebied: esch,
eng, enk. glibIttarKall, tn. = veldmaarschalk. = in marschtenue. gab's
mug), w. = veldmuis. ifetbittteiftev, m. =
vilder. Welblueffer, m. = landmeter.aelblitobit
tn. = klaproos. gelbintufit, w. = veld-, lutgs= politiemuts. gelb's
muziek.
ttad)bar, m. = landbuurman.
w. = akker-, veldpolitie; marechaussee.
gelb'port, w. = veldpost. aelb'portautt, 1. =
postkantoor te velde. aelb'prebiger, m. =
opperste
veldprediker. aelltroro Oft, w.
veldprediker. gelb'ratte, w.
veldrat. acne.
vet*, I.
landrecht, akkerwet.
velakreet; -sla.
getblivuf, w.; •f slat, m.
WeibitipAtethatut, tn. = heermoes.
fc§aben, m. = akkerschade. gettrfamtie, w.
veldschans, redonte. [Zfetb'ft4er, alifierev, m.
=
veldscheerder, chirurg]. gelblitetti§e,
vAN aziaimtior, Duitsch Woordenboek, I.

Remgraf.

vogelverschrikker.
tv. = veldslag.
%elbletlange, ro. = veldslang (kanon).
1t§reiber, m. = regimentsschrijver.
veldwaehter. aeiblittnainut, m. —
m.
champignon. gethipat, m. = veldspaat.
aetblOinat, m. brave-hendrik, ganzevoet.
Wetb'ftet§er, m. —5, — = veldkijker. gelb'm
itch*, m. = grens-; veldsteen. ifetbiftu11, m. =
vouwstoel.
aelbiltruo0en, F131.;
w.; .tvai§ter, m. =
veldlltroepen; -wacht; -wachter.
gelblvebet, = sergeant-majoor (-administrateur); (ook) glas bier met te veel schuim.
aelbluen, tn. = landweg. gelblvide, w. =
veldwikke.
akkerweide.
w.
getblutube, w. = akkerwinde. aeiblvirtistaft,
= landhuishoudkunde. gelblehten, =
veldteeken, standaard. getb'ieuguteiftcv, m. =
generaal van de artillerie; (in Oostenr. ook) v. d.
infanterie. aelbigug, m. = veldtocht.
gerge, tv. —n = velg; omgeploegd braakland. fergen, fdp. (b.) = velgen; omploegen.
%el'gettbauer, m. = wagenmaker.
Bell, 1. —(e)s, —e = vel, huid, vlies; er bat
ein bides W. = een dikke (harde) h.; einem bas
W. fiber bie .011ren 3ie11en iem. 't vel over
de ooren halen : es rtt mir nod) atviicben unb
ik ben nog niet vast besloten; vgl.
gerben.

aellat§, gella'che, m. —en, —en, wellab,
—5, —5 = fellah (Arab. lvdbouwer).

gettlereiter, tn. = leerbereider, -touwer. gen'.
eifett, I. —s, —
valies, reistasch. aeit'etlen.
pelte#ferb, f. = postpaard. welirtnevf,
rijen.
—n felonie: ontrouw (tegenw.
over den leenheer).

Gelb, w. —en, —en = rots, (rots)steen. getWart,
w. = rotssoort. geld'blocf, rotsblok.
gellett, m. —s, — = rots(steen). aellettab.
bang, tn. = rotshelling. wellenbeitt,
—
rotsbeen (hard slaapbeen). aellettbett,
=
rotsbedding. Wellettberg, tn. rotsberg.
aellenbled, tn. = rotsblok. gellenbod, tn. =
steenbok. fetlettfeft' = vast als een rots,
onwankelbaar, onwrikbaar. getlettfefte, w. =
rotsvesting. gellenfabre, tv. = rots-, bergden.
aellengebirge, 1. = Rotsgebergte.
rotsharde grond(slag), rotsdal.
gruttb, tn.
ellenbalbe, to. = rotshelling. felleOati'
steenhard, hard als een rots. aellesiber i , =
steenen hart.
w.; Pfeifer, tn.; 'Tette, w.;
Mutt, w. rotslIelland; -kelder; -keten;
-kloof.

gerfenflutaffe, w.; .weft, 1.; .4)fab, nt.; ^Watte,
w.
rotsilmassa; -nest; -pad; -plateau.
1.; .rid, tn.; .14at4t, tn. = rotsilklip (-rif); -spleet; -kloof.
tv.; •fibluitt, w. (iftblunb, m.);
.00e, w. = rotslllaag; -kloof; -punt.
gellettlifteg (ifteig), m.; •tal, 1.; otter, 1.;
.trattb, w. = rotsilpad; -dal; -oever ; -wand.
aellemiege, ro. = klipgeit. ferficbt = Steen-,
= rotsig, vol rotsen.
rotsachtig.
aeinfar, 1.; .triftalt, nt.; sfuope, w.; .utaffe,
tr.; .1ttroffett, tn.; -stein, tn. = rotsllkloof;
-kristal; -top; -massa; -klip; -steep.
= feloek (klein vaartuig).
aeltefe, w.
—n
Went'bing, 1. veemzaak. genie, w.
veem (nl. rechtbank). gent'seri4t, I.
veem.
= veemgraaf (de hoofdgerecht. gietteraf,
rechter).
14

wentinimint.
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ifentininunt, 1. -5, ..na femininum, vrouwelijk geslacht. gentiniiltutO, m. - = feminisme. fentittrftildi = feminigtisch.
gent'lltinbe, F.; sriiile ( .144e), 113.;
sltatt (iftiitte), w. = veemiliinde (waar zitting
gehouden werd); -recht; -zaak; -plaats (wear
zitting gehouden wordt).
Wend, m. -es = vingergras; naaldaar.
aettltel, m. -s = venkel.
nt,;
1.; .51, 1.; .tee, tn.;
venkelqappel; -hout (sassefras);
ottlaffer, I.
-one; -thee; -water.
%eniattiblitub (spr.: fie. .) tn. - = Fenianisme
(Iersche partij). 5e'nier, m. -s, - Fenian.
fe'nifi§ = Feniansch.
-n = veen
acme, 1. -(e)s, Rettine, w.
aen'ttielp zie a end).
aen'itev, 1. -s, - = venster, raam, raampje;
bas Oelb Sum bittaustverfen = 't geld weggooien ; aus bem fprecben voor de tribune
spreken.
aettifterl Ibastb, 1.; abant, w. •, •blei, 1.; .bogett,
m. = vensterIlhengsel; -bank (i. a. b.); -lood;
-boog.
aettiterlIbrett, 1.; .briiitung, w. = vensterllbank;
-leuning.
gen'fterileinfaffung, w.; =ellen, 1.; aftiigel, m. =
vensterlikozijn; -roede; -vleugel.
aen'iterfl futter, 1.; .garbine, w. •, .giebel,
=
vensterllkozijn; -gordijn; -fronton.
gen'itergitter, 1. traliewerk (voor een venster).
aelefterlIglab, 1.; ibafett, m.; =0On,
=
vensterliglas; -haak; -duim.
grenitediffett, I. = kozijnkussen. geterterfitt,
m. = stopverf. aen'itevireits, 1. = vensterkruis. aettiftertubert, 1. = venstercouvert.
pien'iteviabett, m. = bulk, blind, vgl. regnen.
genTeriefme, w. = vensterleuning.
feteftert(e)n, fett'itertt, Idyl. (1.) = een meisje
voor haar venster 't hof makers; f enftern =
(ook) (iem.) doorhalen, de les lezen.
genifterllnift§e, w.; •Offitung, w.; ..0arabe, tr. =
vensterlinis; -opening; -parade.
geterterpfeiter, m. = dam, penant. 5ettifter.
#otfter, 1. = kozijnkussen.
aen'iter11/notnenabe, w.; irabinett, m.; .riegel,
m.;
ty.'• •1(4eibe w. = vensterlipromenade (-parade); -raam (-kozijn); -grendel; -rozet
(rozetvenster); -ruit.
geteiterfOinn, m. = zonnescherm. aen'iter.
m. = vensterdorpel, -lijst. aen'fter.
ipieget, penantspiegel; spionnetje.
aettlterfOroffe, tv. = vensteroede. aen'iter=
ftab, m., .ftange, w. = vensterstaaf, -roede.
antifteriteuer, t = belasting op de ramen.
geterteritod, m. = vensterkruis. gen'iterituri,
bovendorpel van een venster. geterter•
thy, glazen deur. aen'fterninfrOtag, m. =
venstercouvert. aeterterbevtiefung, W. =
vensternis. aenifterborbang, m. = (venster)gordijn. 5eit'itertuert, 1. = (de) vensters,
vensterwerk. aettiftertoivbet,
= werveltje,
pin (van 't raam.)
-, -en = omheining.
5ett3,
aero, m. -es, -e = mijngas.
[aeege, m. -n, -n = veerman.] fer'gen, fcbtv.
(b.) ---- (fcbtv3.) expedi geren, wegzenden.
aer'Rer, m. -s, = tusschenpersoon,
afzender.
ae'riett, $1. = vakantie; au ben W. babeim
= met de v. thuis. gerienabteitung,
gboutation, stammer, vakantiekamer
(bet (Serid)t),

fertig.

ge'rieulfrolottie, w.; .relle, w.;
w. =
vakantiellkolonie; -reis; -tijd.
geritel(dien), 1. -9, - = big(getje); viezerik,
vuilpoes; fout, bok; inktvlak, mop. aerlet.
Mutt, 1. = biggekruid. feeteln, rcbw. (1).) =
jongen, biggen; zich zwijnachtig gedragen
(aud) in 9Borten). aeetelftec§er, m. = (eig.)
inf e Is
knoeislager ; (dan) knoeier ; en
beunaboofat. aerlelfter§evarbeit, tv.
hazerij, knoeierij.
fent = ferm, flink, stevig, vast, zeker.
germane u. aerintatt, m. -s, -e = firman,
ferman (flirt : verordening).
-n = (tut.) fermate, rustgennale w.
punt (-4S.
5enttent', 1. -(e)s, -e = ferment, zuurdeeg,
gistmiddel. genttentation', w. -, -en =
fermentatie, gisting. ferntentie'ren, fottv. (b.) =
fermenteeren, gisten.
fern = ver(af), verwijderd; [in 't vorige jaar];
er ftebt mir f. = ik sta in Been betrekking tot
hem; es liegt mir f., baran 3u benlen, benfe
nicbt von f. baratt = ik denk er in de verste
verte niet aan; bas fel f. von mir! = 't zij verre
van mijl volt f. = van verre; vgl. nal)e.
amtantburbol i, f. = fernambuk-, braziliehout.
5erteattilitt, w. = vergezicht. gerstlalfpfpf,
m. = station voor 't groot-verkeer. acetic, w.
-n = verte, afstand, verschiet; aus ber
a.= van verre; bas liegt nod) in Welter pc. =
dat is nog ver af. [feenen, fcbro. (1).) veraf
zijn, zich in de verte voordoen; verwijderen].
I. geetter, m. -5, - = gletscher. II. feener =
verder; van nu af, voortaan, langer, nog meer.
voortaan, in 't vervolg.
= verder, later. Wentling, m.
melt,
groote luchtvaart, vlucht. 5entinefitht, I. =
telepathie. gerlegeltntitt, I. = telefoongesprek.
aertegtab, 1. verrekijker. feriebaften, ft. (b.)
= verre houden; fit§ f. = zich onthouden.
fern'twe = van verre. ferte§ite = in de verte.
aenentaterel, w. = dekorschilderkunst. getie.
nutlet, m. = afstandsmeter. aerter0r, 1. =
verrekijker, (ook) teleskoop. Remit*, w. -,
-en = vergezicht. ferstliffitig = verziende.
gerttlit§tigreit, - = verziendheid. Rent'.
fOretbatnt, 1. = telefoonkantoor. ferit'Unedien,
ft. (b.) = telefoneeren. gertelprecber, m. =
telefoontelefoon. aernlorecberamt, 1.
kantoor. aerit'forajgebattle, 1. telefoonkastje. aerteloveckle§ilfin, W. = telefoniste.
gertilOreditunft, w. = telefonie. gertt'fpve4.
ftelle, w. = telefoonkantoor, spreekcel;
iiffentlid)e W.= publieke spreekcel. aertilprutt,
m. = telefoongesprek, -bericht; telegram.
Rentltentiebe, w. = liefde voor na ons komenden. gern'berbinbung, w. = interkommunale aansluiting. 5ern'berrely, m. = grootverkeer (tegenst.: buurt-); interkommunaal
werking op,
verkeer. 5ertetvirfung,
afstand.
-n = hiel, hak; einem auf ber
aetle, w.
(auf ben W. .n) natfolgen, fein = iem. op de
3eigett = zijn
hielen volgen, zitten; bie
hielbeen.
hielen lichten. gevienbeitt, 1.
geefettfie4fe, w. = Achillespees. aeries*.
hielvleugels (v. Mercurius).
q31.
aerlengelb geben = zijn hielen lichten, er van
door gaan. gerlettleber, 1. = hielstuk.
fertig = klaar, gereed, af, afgewerkt; vaardig;
g. voor 't vertrek, om
bereid; f. Sur ilbreife
to vertrekken; er ift f. = hij is Id., dood, op,
't
dronken, bankroet; mit einem f. werben

i.

aertigelien.
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met iem. Id. spelen; mit etw. f. werbett, etw.
f. befommett, bringen = met lets Id. komen,
lets kl. spelen; er ift f. mif feinem Gelb = zijn
geld is op; vgl. fix. 5erligeifen, 1., •fabritat,
u. et.
afgewerkt ijzer, a. fabrikaat e. d.
[ferligen, (1).) = gereed-, klaar maken,
afmaken, afdoen; vervaardigen; zenden.]
5ev'tigteit, tv. —, —en = vaardigheid, vlugheld, handigheid. ferligftelien, fcbw. (b.)
voltooien, maken. aerligiteftung, tv. = voltooiing.
w. — =
fevtit' = fertiel, vruchtbaar
fertiliteit, vruchtbaarheid.
I. Fes, 1.
— = fes, f-mol. II. ae8, m. u. 1.
— u. Weffe
fes (Turksche mute).
u.
fef = kranig, hupsch, aardig, jolig.
w. —, —n= boei, keten, kluister; koot
(am 13ferbefur3 ) ; einem W anlegen, einen
in W. .n fcblagen = iem. de boeien aandoen, in
= ballon
de boeien staan. 5erfelbation,
captif. acrietgefifouiir, ). = kootzweer.
Inftfcbiff, = ballon captif. ferfeln, fdro. (b.)
= boeien, kluisteren (eig. en fig.); ketenen.
I. felt = vast, samenhangend; stevig, flank;
bestendig, standvastig ; versterkt; onkwetsbaar ;
(id) bin) ber f .. en Memung = van de stellige
meening; f. bleiben = (ook) zich staande
houden, standvastig blijven; vgl. fteif. II. deft,
—(e)s, —e = feest.
aeft'aubfcintii, m. = feestkomitee, -kommissie.
fert'binben, ft. (b.) = vastbinden.
I. le'fte, —tt= vesting en= Wei tigf eit;
[ook: vastland]; bie a. bee bimmets = 't uitspansel. II. fe'fte = vast en zeker; flank,
dapper; (immer) f.! (immer f. auf be Wefte!) -toe maarl houd je goedi
!erten zie feftigen.
feestmaal(tijd), gastmaal,
aeffeffett, f.
banket.
feftlabren, ft. (1.), tic§ f. (b.) = vastloopen
(ook fig.).
feit'farbig = vast van kleur.
= feest11aeft'llfeier, to.; •gabe, w.; •gebi4t,
viering; -gave; -gedicht.
festijn,
gastmaal.
=
aeitgetage,
F431-; Wing, m.; •fietiinunel,
1.; •gernattb, = feestligenooten; -(ge)zang;
-gewoel; -gewaad.
fefegefelit = vast, gezet (q3rets), vastgesteld,
bepaald. feftljafteu, fcbw. = vastzitten,
-kleven.
feftlytiten, ft. (b.) = vast-, tegenhouden;
(stand)houden, stevig zijn. feftigen, fcbto. (b.) =
vastmaken, bevestigen. aeltigfeit, =
vastheid, stevigheid, degelijkheid, flinkheid,
standvastigheid.
aertibititt'. tv. —, —en = festiviteit.
feftleiten, fcbtv. (b.) = op-, vastspieên.
5effileib, f. = feestkleed.
5eitlanb, = vasteland. feftlegen, fcbtv. (b.) =
vastleggen.
feftlicb = feestelijk; f. begeben = vieren.
aeftlicbteit to. —, —en = feest(elijk). geftlieb,
feestlied. 5effteral, f. = feestzaal,
-lokaal.
ferttofen 114, fd)w. (b.) = er in loten. fejt'.
marlins, fdp. (b.) = vastmaken ; [gevangen
nemen; onkwestbaar, weerloos maken]; f. an
(Dat. u.= bevestigen aan.
aeftintaig, = feestmaal, banket.
(houtniaat) 1 313 kompakt.
agit'useter, 1.
felruageln, fcfp. (b.) = vastspijkeren. 'eft'.
gevangenneming, arrestatie.
nairne, tv. —

aettmannc§en.

fert'itelynett, ft. (b.) = gevangennemen, arresteeren.
aeitott' (spr.: festO), f. —s, —s = festoen, loofversiering. feftenuie'ren, fcbto. (b.) festonneeren.
aeit'lloranter, m.; •orbttung, m.; •lnebigt, tv.;
•rebe, w.; •rebiter, m. = feestlikommissaris;
-regeling; -preek; -rede'; -redenaar.
aeit'llreiben, m.; .14matt6, m.; •fibutud,
m.; sfebrift, tv. = feestildans; -maal; -tool;
-programma.
(eittett 3reis, Iag)
feitlefien, fcbto. (b.)
vaststellen, bepalen; (ben Gd)abett) opmaken,
v.; eitten f. = gevangen zetten; fidj f. (fig.)
zich vestigen (van overtuiging by.). aeffiellung,
w. —, —en = vaststelling, bepaling; opsluiting. feit'filien, ft. (b.) = vastzitten: stevig
z.; aan den grond z.; niet verder kunnen,
blijven steken.
aeftlpiel, f. = feest-, gelegenheidsstuk; plechtige
vertooning.
feirfteb(e)n unr. (b.) = vast staan, stevig zijn,
zeker, standvastig staan. feffftelynb = vast(staand). feffitellen, fd)to. (b.) vaststellen,
bepalen, staven, konstateeren.
= feestdag. feitttiglieb feestelijk,
aeittag,
(op zijn) zondagsch. gettitrubet, m.
feestdrukte, -gewoel.
aeitung, w. —, —en = vesting.
w.;; ■bau,
aeftungdparreft, m.m. = vestindarrest;' -artillerie; -bouw.
aeltung#11baft, to.; •rommattbaut, m. =
vestinglistraf; -kommandant (plaatsk.).
aeltuttOrrieg. m. = belegeringsoorlog.
schanspaal, palissade.
aeltungdpfabi, m.
ae'ituug6iiittafe, w.;
m.; /wed, f. —
vestingslIstraf; -muur (-vial); -werk.
feesttijd. 5eft'aug, m. = (feesteaeftleit, w.
lijke) optocht.
tv.
—tt
feest, partij.
ffitie'ren, fcbw. (b.) = feteeren, vieren, eeren.
m. —es, —e = fetisj : tooverding,
amulet, godsbeeld. 5etifc§idlnuO, —
fetisjisme, fetischvereering.
I. tett, 91b]. = vet: dik, vruchtbaar, voordeelig,
rijk; bas mad)t ben ROI (bas Ytraut) nicbt f. =
dat helpt niet, zet gees zoden aan den dijk;
eitt f .. es 2Imt, eine f ..e $friinbe = een vet
baantje, postje; f..e benne (een plant), zie
Wettbenne; vgl. $raten II. II. Sett, f.
—(e)s, —e = vet, smout; einem fein geben =
iem. zijn vet geven, flank de waarheid zeggen;
er friegt nod) fein hij heeft nog wat
(standj es) to wachten ; vgl. a b 1 cb Opfen.
aettablagerung, w. = vetlaag. aetrammer,
w.
ortolaan. fettavtig = vetachtig. gen'.
auge, f. = oog (op de soep). gettbalb, m.
dik-, smeerbuik. fettbalubig = dikbuikig.
lett'Ibtatt, f.; •bructi, m.; -berm, m. = vetifkruid; -breuk; -darm.
aette, tv. — vetheid, zwaarlijvigheid. ferten,
d)w. (I).) = (in)vetten, smeren. aettfeber,
w. = stuitveer.
aett'fied(eu), m.; •flattO, w.; •lean* m.;
•gel4mad, m. •, •gefittoulft, w. = vetilvlek;
-gans; -reuk (-lucht); -smack; -gezwel.
5ett'§atnntel, m. = vetschaap. gettlitinbler,
m. = vetkoopman. 5etrbaut, w.
vetvlies.
atte§entte, w. = vetkruid. gettberi, =
hartvervetting. tali* vetachtig. fet'tig =
vettig. Ffetligfeit, w. — vettigheid.
•magen, tn. =
aettlifluttont, m.; •traut,
vetliklomp . -blad; -maag.
, 1. = 1. veldsla; 2. (een vroeger
aettintatin

aettmand).
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Keulsch gektstukje van) 1 12 stuiver. aettintattiO
= t el tm tin tt d) e tt 1. aettnii,PMen, 1. =
vetpotje ; zie 910 f it e tt.
aett'lliittre, w.; .14tvana, m.; .114t, to. =
vetlizuur; -staart; -zucht.
&Moan, m. = spekslagerswaar, vetten. gett.
Wan% in. = vetzak,. dikzak.
5ett'lltveibe, w.; .5elle, w. = vetilweide; -cel.
&rad, m. —s, — = (fctoa.) stakker.
I. %When, m. —s, — = vod, lap, lor; flarde,
stukje, vodje; er ftlug brein, ba13 es W. gab =
hij sloeg er op, dat de lappen er bij hingen;
er bat einen 5. = een stuk in (zijn kraag).
II. Wien, ftw. (t.) = verknippen, -knoeien
e. d.; (schoj.: blad,en uit een schrift) scheuren.
feu* = vochtig, nat, klam. aeudg'brett, f. =
vochtplank. atudrte, zie Weucb ti gleit. fetterY.
ten, Ito?. (b ) = vochten, bevochtigen. f etteOr•
trei = vochtvrij. aettotrtififeit, w. —
vocht(igheid). getubligfeitagrab, tn. =
vochtigheidsgraad. feut§t itatt = natkoud, kn.
geuchtiratnutev, m. = vochtkamer (typ.).
aeutfirmulbe, w. = vochtbak, kuip (typ.).
[fewfWobrig = nog niet droog achter de
ooren, groen, onrijp].
?cubed' = feudaal; reaktionair; (stud.) fijn,
sjiek; ein W.. er = een reaktionair. aeubalid'a
tattli, m. = feudalisme, leenstelsel. 5eubali.
ftaat, m. = feudaalstaat. 5eubaritifteut,
.tuefett, 1. = leenstelsel.
5eui(b)el, to. —, —n = (schp.) dwell. feu'beln,
fcbto. (b.) = dweilen.
aeu'er, 1. —s, — = vuur, brand, vurigheid,
hitte, ijver; V. anlegen = brandstichten ; W.
anmad)en = vuur aanleggen, -maken; W.
rufen = brand roepen; W. geben = vuur geven;
fur eitten burcbs W. geten (ll); er matt 5.
babinter (tinter bie cube) = hij zet er kracht
(haast) achter; etw. W. unterlegen = er achter
heen zitten, opspelen; bay W. fcbltigt ens bem
?ate ----- 't vuur slaat 't dak uit, de twist
breekt uit; ba ift gleit W. unterm Zat = dan
is 't dadelijk hommeles, mis; er bat W. im Zat =
hij is kwaad ; W. unb glamme fpeien (ll); B.
unb alamme fur etw. feitt (11), mit g. unb
ed)wert vertortften, Derbeeren, vertilgen = te
vuur en te zwaard verwoesten, verdelgen;
gebranntes ftinb fteut bas W. = een ezel stoot
zich geen tweemaal aan denzelfden steep;
awifcben aunt W. geraten (if). aeu'evanbeter, m.
= vuuraanbidder. 5eu'enturtallt, W. = brandweer(inrichting). aeu'evanseiger, m. = brandsein. aeu'erattaiittbee, m. = vuur(aan)maker.
Weteerarbeiter, m. = vuurwerker. feWerartig =
vurig. aeu'eraffefurana, W. = brandassurantie.
5eu'evIlbare, w. ; -ball, m.; .beden, 1. = vullr11baak; -bol; -bekken (-pot).
feWerbeftanbig = vuurvast, -bestendig. geu'ev.
bertattung, W. = lijkverbranding, krematie.
antic-Oust, m. = haard-, vuurijzer, hengst.
5eu'erbobtte, w. = pronkboon. geWerbrattb,
m. = brandend stuk bout, fakkel. 5eu'evbilitle,
w. = vuurkist (v. lokomotief). aeu'erbienft,
m. = vuurdienst, -aanbidding. 5eu'ercifer,
m. = vurige liver. aeu'ereinter, m. = brandemmer. geu'eveilen, 1. = stookijzer, pook.
geu'ereffe, w. = schoorsteen. aeu'erffuter,
m. = vuurwaaier. %neerf acne, to. = brandviag. feu'erfattgeub = (ont)brand-, ontvlambaar. fett'erfeft = vuurvast. geteerfieden,
m. = brand-, wijnvlek. aeu'ergabet, w. =
vuurvork, -pook. geteergarbe, w. = vuurgarf.
5eteergatter, 1. = haardijzer. aeu'ergeift, m. =

anterwarte.

vurige geest, vulkaan (fig.); jvuurgeest, salamander]. aeu'etgitter, 1. = vuurscherm.
feteeneftifylitij = brandgevaarlijk. aeu'er.
gleik sgleiliO, m. = vuurglans, -gloed. geu'er•
&de, w. = brandklok. 5eWevglut, W. =
vuurgloed. 5euierbaren, m. = vuur-, brandhaak, pook. agit'evbevh, m. = vuurhaard.
tieu'erbota, 1. = brandhout. aeu'evOupe, w. —
brandhoorn. feWerio ! 'Wertz)! = brandl
aeu'etrater, m. = vliegend hert. aeu'ertalle,
to. = brand(assurantie)kas. aeu . erriere, w. =
stoof.
ant'erIlfugel, w.; ■Tuttit, w.; stiittftler, m. =
vuurlikogel (-bol); -werkerskunst ; -werker.
aeu'erillattb, 1.; •lattber, m. —a, — = Vuurflland ;
-lander.
5fiferlarnt, m. = brandalarm. geu'erleitev,
to. = 'brandladder. geu'ertalciptantilebaft,
to. = brandweermannen. anemia, I. =
brand-, wijnvlek. geu'ennants, tn. = stoker;
brandweerman. 5eu'ennatetini, 1. = brandstof,
-materiaal. 5en'enstauer, to. = brandmuur,
[schoorsteen l. geu'enneer, I. = vuurzee.
geteertnelber, m. = brandsignaal, -schel.
aeu'erntatiev, m. = mortier.
teu'ent, ftw. (b.) = vuren, schieten; gloeien,
branden; (einett Den) stoken; (bola of w.)
stoken, branden; (Wein) zwavelen.
geu'evofett, m. = vuuroven. gep'evorbttung,
to. = brandverordening; (mil.) vuurregeling.
aeu'erof aline, W. = vuurpan. geWerVeit,
m. = vuurpijl. ifeu'evpfufg, m. = vuurpoel.
aneertnebe, w. = vuurproef. aeu'errab, 1. =
vuurrad. aeu'enaunt, m. = haard. ans'er.
men, m. = vuurregen. 5euiervaMen, 1. =
herfstadonis. aeu'errobr, f. = vuurroer;
(stoomketel) vlampijp. 'Ware = vuurrood,
gloeiend rood. aett'etrdule, to. = vuurzuil,
-kolom. 5eu'ev6brung, w. = brand. -geu'er.
ftbabett, m. = brandschade. aeu'evitbau, w. =
brandschouw. aeu'er Keitt, m. = vuurgloed,
-schijnsel. feteerfrbeu = bang voor vuur.
aeuierfibiff, 1. = vuurchip. aeu'erAints, m. =
vuur-, haardscherm. aeu'erittlot, 1. = geweerm. = vuurpoel; -mond.
slot. g en'etuttb,
l eig
aeu'erldwii, m. = brandweer(regeling). 5etrer.
14Wantin, m. = vuur-, tonderzwam.
ant'er6gefaig, w. = brandgevaar. feu'erlit§ev=
brandvrij. aeu'eviignal, 1. = brandsein, -schel.
geu'evOttot, w. = brandgevaar. aeu'erfoitetãt,
u). = (openbare) brandkas. aeu'etionne, w. =
vuurrad. feu'erfOeiettb = vuurspuwend. geu's
erhni#, w.` = brandspuit. geteerftalit, m. =
vuurstaal, -slag. geu'eritiitte, to. = plaats,
tooneel van een brand; haard. aeu'erfleitt, m. =
vuursteen. aeu'eritelle, w. = vuur, stookplaats.
aeu'evIlitoff, m.; qtrafe, to.; sitraig, m.; affront,
m.; staufe, w. = vuurfistof; -straf (brandstapel) ; -straal; -stroom; -doop.
geu'ertelegrapb, m. = brandweertelegraaf.
aeu'erittomte, W.; stob, m. = vuurllton; -dood.
gettierung, w. —, —en = ('t) vuren; verwarming,
stoking; vuur; brandstof(fen). 5ewerbev.
golbung, w. = ('t) vergulden in 't vuur.
getarberficiwung, W. = brandverzekering,
-waarborg, -assurantie. %eu'ertterfldierunflOge.
leillitaft, to. = brandwaarborgmaatschappij.
aeu'erberfilberung, w. = verzilvering in
't vuur. aeuierwarbe, w. = brandwacht;
(bewaker van een) vuurtoren. aeu'ettnu§t, to.—
bewaking van 't vuur. 5eu'ertoaffe, w. = vuurwapen. 5eu'ertuarte, w. = baak, kustvuur.

aeuerwebr.
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aeu'ertue0r, w. = brandweer. aeu'ertuefiv.

utast**, m. = brandspuitgast, -weerman. &leers
Wert, 1. = [brandstof; schietmateriaal]; vuurwerk; vgl. abbtennen. aeu'ertuerter, m. —s,
— = vuurwerker, -werkmaker. aeu'erWerfer.
Unit, w. = vuurwerkerskunst. zreteetivevier.
fdpule, w. = pyrotechnische school. aeu'ev.
Molt m. = vuurtong (uit de kachel). aeu'er•
iange, w. = vuurtang. aeu'ergeit§en, 1. =

vuur(toren), licht(baak); brandgloed; brandsignaal; (mil.) vuur-, lichtsignaal. aeu'ergeug,
1. = tondeldoos (met toebehooren); vuurslag;
(pijp-, sigaar)aansteker. aeu'erguttber, m. =
vuurzwam, tonder; brandstof.
aeuillant (spr.: fOljant), m. —en, —en =
feuillant (voorm. Fransche monnikorde; gematigde politieke klub in de Fr. revolutie).
aeuilletate (spr.: fOljet6), 1. —s, —s = feuilleton.
antilletottift', m. —en, —en = feulletonist.
feu'rtg = vurig: brandend heet, gloeiend, driftig, hartstochtelijk. feu'rio: = brand! am,.
rung, zie Weuerung.
aeg, m. —es u. —en, —e(n) = idioot, suffer,
„die op lets verzot is": . .gek.
gea zie 5 e s.
aa zie effeff• g. f. = wortief3ung folgt (wordt
vervolgd). ff. = foIgenbe eeiten; febt fein; unb
bets aolgenbe.
Waiter, m. —s, — = huurrijtuig; -koetsier.
alale, w. —, —n = fiaal, spits torentje.
giano, 1. —s, —s = fiasko; W. macben =
flask() maken, mislukken, schipbreuk lijden.
fiat! = fiat! ai'at, 1. —(s), —(s) = fiat.
arbel, w. —, —n = a-b-boekje, eerste leesboekje ; spang (soon veiligheidsspeld). at'bet.
tualobeft, w. = waarheid als een km.
artier, w. —, —n = (spier)vezel. gibrite, 1.
—5 = fibrine, vezelstof. fibrOW = vezelig,
draderig.
ai'cise (spr.: fiesje), tv. —, —n = fiche.
gidyte, w. —, —n = spar. ficblen, = grenen,
vuren. %irn i tettapfet, m. = sparappel. gicir.
tenbaunt, w. = sparreboom. giOlettgriitt, 1. =
sparregroen. aimitenoain, m. = pijn(boome)-,
sparrewoud. aidoentode, w. = sparregroen,
-haag. aittrtentsvg, 1. = pijnboom-, dennehars.
alc4lenbolg, 1. = grenen-, vurenhout. giwten.
umber, tn. = houtmarter. ateOlentualb, m. =
sparre-, pijnbosch. aittlettgeOfen, m. =
sparappel.
ahtu, (spr.: fisju), 1. —5, —9 = fichu.
attire (nrbb.) w. —, —n = X afte.
fidladen, fcbw. (b.) = er om been draaien (fig.).
aitfader, m. —5,— =onbetrouwbaar mensch,
draaier.
aibeitointnir (spr.: . .de-1..),i...miries,..miffe
= fidelcommis, onvervreemdbaar erfgoed.
fibels = fides!, vroolijk, jolig; ein f .. es Maus =
een jolige klant, fideele kerel. aibelita6
(stud.) = aibetitat, w. — = fideliteit, joligheld, trouwhartigheid.
gi'bibuts, m. — u. —les, — u. —fe = fidibus
(strookje papier om de pijp aan te steken).
aibug', 1. —(e)s = fiducie, vertrouwen; fein b.
du elm baben: er geen f. in hebben.
fibulit: = (op uw) gezondheid!
gfe'ber, 1. —a, — = koorts; gelbes, bitiges . =gale, heete k. •, bre., nierttigiges W. = ander-,
derdendaagsche k. Wie'betattfail, tn. = koortsaanval. gie'berattilft, w. = koortsachtige angst.
fie'berartig — koortsachtig. aielerargnei,
w. .. middel tegen de koorts. fteberfrei =
koortsvrij. aieberfroft, m. = koortskoude,

ail3igfeit.

-rilling, -huivering. aie'berglut, w = koortsgloed. ffe'bevOaft = koortsachtig, koortsig.
aie'bert$4e, w. = koortshitte, -gloed. aie'ber.
/ate, w. = koortskoude. fie'bertrattf = ziek
van de koorts, koortslijdend. aie'bertnittet,
1. = middel te&en de koorts. flebern, fcbw.
(b.) = (de) koorts hebben, rillen; igen; koortsachtig verlangen. gle'berrinbe, w. = koortsbast, kina. aie'berfe4auer, m. = koortsrilling.
ale'bertherutouteter, 1. = koortsthermometer.
gie'bertraunt, m. = koortsdroom; koortsige,
ijlende droom. ale'bertueOlet, m. = 't afnemen
en weer opkomen van de koorts, koortswisseling.
aie'bet, ID. -, —n = fiedel, viool, vedel.
gie'b Mogen, m. = strijkstok. fie'betn, fcbw.
(1.) = fiedelen, zagen, krassen.
fieb(e)tig = gevederd. fte'bern, ftw. (b.) =
beve(d)eren.
aiebler, nt. —9, — = vioolspeler, vedelaar.
fieb'rig = gevederd.
aid, m. —(e)s, —e = ingewandsworm; fijt.
aiercOett, 1. —5 = Fietje, Sofietje.
gierattt' (spr.: fi-e..), m. —en, —en = kranier,
kermisman.
fie'ren, fd)w. (1.) = (zm.) vieren.
gieft, m. —es, —e = veest, wind. fieften, fdp.
(1.) = veesten, een wind laten.
gigue, w. —, —en = gestalte, figuur, afbeelding,
beeld(je); (schaak)stuk; a31Ib in gander W. =
portret te voeten uit; W. mad)en = heel wat
voorstellen, op grooten voet Leven: eine traurige
W. fpielen = een treurig f. slaan, maken.
aiguenvintigt, w. = figurale, gefigureerde
muziek. aigurattf, m. —en, —en = figurant.
figurie'rest, fdp. (b.) = figureeren, voorstellen.
figiirilid) = figuurlijk, oneigenlijk, overdrachtelijk.
gittion', w. —, —en = fiktie, verdichting.
fifth), = fiktief: verdicht, verbeeld, niet werkelijk.
aitautent', 1. —(e)s, —e = vezelwerk; meeldraad.
atiet (spr.: filee), f. —5, —5 = filet (i. allerlei
b.), fijn netwerk; lendestuk. aitetbraten, m.
= (keuk.) haas. gitelen, F431. = lijnversieringen op boekbanden, filets.
aittat'anftalt, w. = filiaal(inrichting). %Male,
W. —, —n = filiaal, bijkerk, -kantoor. Vie.
firtbe, w. = bijkerk.
ailigran', 1. —(e)s = filigraan. ailigran'arbeit,
w. = filigraanwerk.
aunt, m. —(e)s, —e u. —s = film. fil'uten, fcbto.
(1.) = filmen. 5ituebilm, w. = filmdiva.
giloferte, w. — = floretzijde.
gerter, tn. u. 1. —5, — filter. aillerantage,
w. = filtreertoestel, -inrichting. Winn =
filtreeren. antra', 1: —(e)s, —e = filtraat,
('t) gefiltreerde. gittration', w. —, —en =
filtratie. fittrie'ren, fcbw. (1.) = filtreeren.
aittrieentaleOine, w. = iiltreermachine. giv .
train, f. —5, . Ann = filtrum, filter.
aii3, m. —es, —e = vilt, vilten hoed; slijkerts;
vrek, duitedief; verwarde haarbos; uitbrander;
ein grober W. = lomperd. altrarbeit, w. —
viltwerk. WildIFITIt§ett, 1. = viltbal (van den
graveur). gilebarb, 1. = viltdekking. aitebede,
w. = viltige bedekking; vilten deken.
I. iron, icbly. (b.) = vilten; vervilten. II. W.
den, Mi. = vilten.
ad der, m. —5, — = viltwerker; vrek; uitbrander. auslott, tn. = vilten hoed. *lig =
viltachtig; vrekkig, krenterig. ailligteit, w.

Wilattaut.
— = vrekkigheid. allerraut,
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airiefan3erei.

overal aan; bas Cann matt (f id) an ben W ..n
ab-, ber3iiblen dat kan men op zijn v..s narekenen (fig.); er Iann es an ben a. .n berfagen,
platluis.
abetblen = hij kept 't op zijn duim(pje); elm
5115'Unwind, In.; =male, w.; •#arifer (slitub),
attO ben W .n faugen = lets uit zijn duim
m.; w. = vilten mantel; v. muts (v.
zuigen; einem etw. buri0 bie feben = van
pet); v. Schoen; v. zool.
tem.
lets door de v..5 zien ; salt ..n auf einen
5itetatet, w. = hoedemakersplank.
vilten weifen (3eigen) iem. met den v, nawijzen;
= vilt(laken). 5ileuntertage, w.
snit alien fiinf a..tt augreifen = met zijn beide
zool.
= (mijnw.) wig; (mannel.) handen aanpakken; vgl. f I opf ett, !Oen,
aint'ute1, m. —5
hennep; (fig.) klap van de molen; jeber bat wideIn u. a.
einen bij iedereen loopt er een streep ainigerabbrud, m. = vingerafdruk. fin'aer•
breit', een vinger breed, dik; zoo
door. finetneln, fd)tv. (b.) = hennep plukken;
breed, zoo dik als een vinger. fin'fierfertig
fiemelen.
5inal'abittfuls, m. = finale duffing. ainale, = vingervlug, -vaardig. Witegerfertinteit,
vingervlugheid enz. fitt'fierfOrtnig =
m.
=
doelaanw.
1. —s, —s = finale. 5ittalla4,
vingervormig. %in'tternelettf, 1. = vingerwijzende zin.
gewrieht. ain'aergeldoviir, = fijt. ainigev•
aittan'te ufw., zie Winan5 ufw. ;Ottani', w.
out, tn. = vingerhoed(skruid). ain'nevtraut,
— financiewezen; bie bobe = de geldaristokratie. 5ittattileautte(v) .= ambtenaar 1. = (plant) ganzerik. fitegertatto' = zoo lang
als een vinger, een vinger lang. gin'oerling,
bij financien. ainattlen, = financien,
geldmiddelen. 5inanefuge, tv. = geld-, m. —s, —e = vingerling (ook sap.); duimefinancieele kwestie. finangell' = financieel. ling; ring.
alitaititee (spr.: findts-jee), m. —5, —5 = ?begun, fcbtv. (b.) = vingeren; handtastelijk
worden ; (fig.) flikken, lappen.
financier, geidman. fittattile'ren, ftw. (b.) =
begrootingsjaar. ain'gernagel, m. = nagel. m. -financieren. 5ittattilabr, 1.
(93/uf.) vingerzetting. aitt'fierfpi4fe, m. =
5inanetriiid, w. = financieele krizis.
vingertop. 5in'fierlinat4e, m. = vingertaal,
'age, w. = financieele pozitie. ainattentiniftev,
-spraak. ain'fievitreder, m. = strekker, strekm. = minister van financien. ainaneptic§ter,
vingerdoekje. %beim=
m. pachter van de belastingen. ainanerat, spier. ain'aerttuf), f.
iibung,
= vingeroefening. aitenetinurnt,
(titel
van
hooge
ambtenaren
m. = financieraad
m. = fijt. aits'nevieig, m. = vingerwijzing,
bij financiln). 5ittatt3latte, w. = geldzaak.
5intutilserwatter, m. = rentmeester. aittattio wenk.
funtrag, m. = (staats)begrooting. ainane. fingle'ren, id)w. (b.) = fingeeren, verdichten,
Welt, w. financieele wereld. ainansluefets, aannemen; ber fingierte Gewinn = de imaginaire winst.
1. = financiewezen; (departement van) finan(spr.: finisj), m. u. 1. = finish.
clan. 5inane3olt, m. = fiskaal recht.
vink; (stud. niet-lid
finbi bav vindbaar, to vinden. m. aher(e), m. „fen, . .fen
varken, knor, boef. Therein, ftw.
van
't
korps)
—9, — = WittbeIfinb]. aitebelattitalt, to. =
(b.) = vinken. ainlenbauev, m. (u. 1.) =
vondelingshuis. aitebeigetb, 1. zie Winb erI obn.
5in'belfiau6, 1. = vondelingshuis. 5ittibetrittb, vinkekooi. ain'tenfang, m. = vinkevangst.
koolmees. ailefemte#, 1. =
aiterenntelie,
vondeling.
vinkenet. ain'tent4lag, m. = vinkeslag (n/.
fitt'ben, ft. (f.) (bu finbeft, er finbet; fanb ; fanbe;
vinkejacht,
tang en knip). ifittlettjtvidj, m.
finbe! gefunben) = vinden, treffen, ontmoeten;
-baan; auf ben W. gebett = (ook) op de baan
fur gut f. = goed vinden; fit§ f, zich vinden;
= vogelaar,
loopen. aintler, m. —s,
gevonden worden; [zich bevinden]; bas finbet
1. ----- (schp.) kooinet. alttf's
vinker.
fit = dat zal wel schikken, we zullen zien;
neVatten, m. = kooiverschansing.
es f. fit £eute er worden menschen gevonden,
ittlt m. —n = yin; puist, pukkel.
. = 't bleek, I. ae,
ba3
er zijn m.; es faith
II. ahem; m. —n, —It = Fin, Finlander.
dat .; fit in bie Welt, in bie lImftembe f. =
zich in de wereldsche dingen enz. schikken; aimefiK, m. = vinvisch. fhenig = puisterig;
gevind; (varken) gortig.
(fit) 5u einem, nat baufe, in bie Gtabt f. =
den weg naar iem., naar huis, naar de stad thenift§ Finsch, Finlandsch; ber e
3ured)t. aReerbufen = de Finsche Golf. aintelanb,
vinden, vgl. beimfinben,
1. = Finland. aitneliittbev, m. —s, —
flub en.
5in'bont, m. = vindplaats. aiteber, m. Finlander. finteletttbiltb = Finlandsch.
—s, — = vinder. ainiberlotin, m. be- 5intetual, m. = vinvisch.
looning voor den vinder. fitt'big = vindingrijk, fheitev = (geheel) donker, duister; somber,
onheilspellend; im .n = in 't donker, in de
schrander, slim; mijnw. = fiinbig.
duisternis; im f ..n tappen = in 't duister
m. —s, —e = vondeling; ook = aintelingO.
rondtasten, onzeker zijn, alteTterteit, w. —,
bled, m. = zwerfblok. 5ittlnutg, w. —, —en =
—en = donkerte; duisterheid.
vinding.
ainerfe, W. -, —n = finesse, fijne bizonder- m., —5, —e = ftw. (I).) =
(ftw5.) duister worden. 5inifterttiO, m. — =
heid, scherpzinnigheid, sluwheid.
duisternis, donkerheid; (zons)verduistering.
=
5itt'ger, m. —s, — = vinger; ber Heine
—n = (eig.) schijnstoot; (fig.)
ahete,
m.
banal) = hij likt
de pink; er Iedt alle 5ebtt
kunstgreep, streek, voorwendsel, praatje;
er vinger en duim naar (af), hij zou 't wat graag
.n maten = jokken.
zijn v s
verbrennen
hebben; rid) bie
m. —es, —e = knip (voor den netts);
branden, zich in de v.. s snijden; er riibrt feinen
= snij(d)er, kleermaker.
steekt geen hand uit; er bat (matt) alleifter
heeft lange v . .s, hij steelt; er fcmn 5ivletatts, tn. —es, —e = fat, zot, windbuil;
lange
m. —, —en = beuzelarij,
airlefanierei',
ook
nid)t t)alten = hij kan zijn v ..s (handen)
bie
zottepraat, onzin.
niet thuis houden; er bat bie ftberaIl = hij zit

ailogoen,

= viltlap.

viltkruid.
tv. =

firm.
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ferm.
firm
gir'itta, to. -, ..men = firma.
5irmatnent, 1. -(e)s, -e = firmament, uitspansel.
fir'sne(l)n, rd)to. (b.)= (R.-K.) vormen. airme.
lung, w. -, -en = vormsel.
gientenbutb, 1. = boek der firma's. air'utetting
baber, = firmant. girintenKilb, f. naambord van de firma. firntie'ren, id)m. (11.)
(de firma) onderteekenen.
-s, -e
vormeling.
Wringing,
I.
-(e)s, -e = sneeuw van 't vorige
jaar; eeuwige sneeuw; sneeuwtop; (sours)
Wirnewein. II. first, 914
gletscher; ook
oud, van 't vorige jaar.
-n = rijpheld van den wijn,
alette,
ook 1irn I. aiv'tteforn, 1. = koren van
't vorige jaar. Weller, m. -s, - = gletscher.
air'netueitt, m.= oude wijn.
-fes, -fe = vernis (ook fig.),
ateni8,
vernisje. givistibtarbe, w. = vernisverf.
itentifen, icbw. (11.) = vernissen.
w. -, -en = nok
5ivrt, m. -es, -e,
(eines Ladles); top, kruin (bes l3erges).
=
nokbalk.
girit'ballen,
(Stun Mauls, fis.
Fis, 1. tn. -es, -e = visch; ftumm wie efts =
stom als een v., stilzwijgend; nid)t W., nid)t
gletid), (aud)) tticbt nid)t Illogel = geen v. en
geen vleesch; W. one Oraten = (fig.) slaag;
vischarend.
vgl. faul. gifcft'abler, m.
aiWangel, w. = vischhaak, hoek.
auftion, m. = vischafslag. giftb'banb, 1. m. = vischkaar,
deurhengsel.
-bun. ail trbein, 1. = balein. fild)leitterst =
= hoepelrok.
baleinen. gifit'beinroit,
aildrinfted, 1. = vischkoevert.
visschebloed.
w. = vischblaas. ai l ewbiut, 1.
= vischbloedig. aifit'brut, w.
vischbroedsel; pootvisch. %IfchAnt, I. -s, -=
vischje; fiche. gifit ibanteer, m. = stoomtrawler.
/Mien, fcbw. (b.) = visschen; (uit 't water)
oppikken. fildiestiett, fcbtv. (b.) = naar visch
ruiken, smaken.
gigeOer, -s, - = visscher. giliterbarre,
w., .boot, f. = visschersschuit, -pink. Witter.
bort, 1. = visschersdorp. aildjerer, w. -,
-en = visscherij. gildiergarn, 1. = vischnet.
ailebergertit, 1. = vischtuig. ai'Merft iitte, w.
= visschershut. arKerimiung, w. = vereeniging v. visschers. aildi erfa0n, Misters
hitter, m. = visschersschuit. arlrnedeitte,
w.lijn, touw. ai'Nerneth 1. = vischnet.
5iliteritec§en, 1. = watersteekspel. gigiOers
inn% w. = visschersgilde. giftfrfang,
=
w. = yin.
vischvangst.
W . ; =earn, 1.; 'Wier, m.; =
vischflgelei; -net; -gier.
4110'llgeretVigfeit, w.; %Bernd), m.; sgrate,
sbalen, m. = vischlirecht; -reuk (-lucht);
-graat; -haak.
= sbebalter. ai l cb'ftanten, m. =
kruisnet. gifcb g)anbel, = vischhandel.
gildiggistbler, w. = vischkoopman. aildrbaut,
visschehuid. ai f tV§afer, = visch•
venter. filt§islit = vischachtig, visch. . .
vischkaar.
gildrtatten, nt.
m.;
w.; 'Ober,
giWilfelle, w.;
= vischillepel (-spaan); -ketel
m.; sforb,
(-pan); -kieuw; -aas; -mand.
giftiVaick m.; slate, w.; steins, m.; sway%
•
vlschifIcuit, -pekel; -lijm; -markt.

fitiOen•

ailcirlinelb 1.; -otter, w.; s iaftete, w. = vischilnet ; -otter; -pastel.
fildrreit§ = vischrijk.
= (gewone) reiger. ffifeWreufe, w. = fuik.
m.• s tag, m.; .014,
511411114100e, w.;
m. = vischijschub; -spijs;
(vastendag);
-vijver.
5ifc§itrast, walvischtraan. 5iftWtottf, =
vischpot, -pan. ailiOlvaller, 1. = vischwater.
giftfrive0v, 1. = vischweer, -scherm.
Weib, 1. = vischwijf, -vrouw. ififOlueiljev, tn. =
vischvijver. 5iWiaun, m. rietpark, vischweer. wileVaeng, 1. = vischtuig. gifibiguebt,
w. = vischteelt. aff4' ing,
= trek, haal
met 't net, vangst.
gifintatengen, $1. = praatjes, uitvluchten,
komplementen.
WOW', -s, -e = fiskaal (ambtenaar van
den fiskus); ambtenaar van 't openbaar
ministerie. aidtarantualt, advokaatfiskaal. aiNal'aefelb T. = fiskale wet. Tina's
Wit = fiskaal. ailYtuo, m. - fiskus,
schatkist.
•
w.
-n = (gwst.) boon.
Miens, 1d)w. (11.) = stofregenen.
filbeln, Whim, fcbw. (b.) = fluisteren.
Willie, to. -, -en = fissuur, bard, spleet.
•
m. -(e)s, -e = windje; paddestoel.
-n
w.
fistel; fausset, kopstem;
burd) bie W. fingers
fausset zingen.
gefe§tviir, 1. = fistelzweer. arrteirtimme, w. =
faussetstem.
fcbw. (b.) = een wind laten, veesten.
fiftutie'ren, 1d)m. (b.)
fausset zingen.
w. -(e)s, -e = vlerk, wiek.
fititigen, Km. (b.) = de vleugels reppen;
bevleugelen.
gilrbobite, w. = (snij)boon.
gilyeben, 1. -s, - = draadje, spiertje.
w. = streng (garen of zijde), rimpel,
frons. !Won, 1d)m. (b.) = strengen maken;
fronsen, rimpelen; tuchtigen.
I. fig = vlug, snel, handig; vast (Oebalt, fPreis);
f e Zbee = idee fixe; f. unb fertig = kant
en klaar; f. in etw. rein = knap in lets zijn;
f.! = vlugl vont f. binten nix = kale bluf;
Stauf auf f e 2ieferung = levering op termijn
fixe; .21eferung f. unb *lid) = levering in
koopers keuze. II. dig, m. -es, -e = herders-,
waakhond.
aigationi, W. -, -en = fixatie, vaststelling.
frgen, ittn. (b.) = in blanko verkoopen, in
den wind gaan. gi'ger, -s, - spekulant,
baissier. aig'geittaft, = tijdaffaire, termijnhandel.
5igieribab, 1. = fixeerbad. figie'rest, 1d)m. (b.) =
fixeeren (ook een kleur) : vaststellen, -leggen,
bepalen; aanstaren. f. = fixeerzout.
gi'gigteit, w. = vlugheid enz., vgl. f ix 1.5irfterts,
m. = vaste ster. argunt, f. -s, ..xa = vaste
som (als inkomen, bijdrage enz.), fixum.
-(e)s, -e = fjeld, bergvlakte.
WW1),
Mort), m. -(e)S, -e = fjord, golf.
tulben: gulden.
fl. =
%table, w. -n = hanglip; zuurmuil; smoel.
flab = plat (Zruft, Zacb, Wabraeug, £anb,
%ale, Zeller); vlak (battb, £anb, lifer, lintel);
laag (lifer, Wailer); ondiep (nailer); oppervlakkig ((g ebanfe, Kitepid)). flaiblobig = platboomd. attilbe, w. -n = (zij-, opper)vlak;
(opper)vlakte; vlak (bet battb); plat (bee
hellend vlak. fla'ebess,
Zegens); geneigte
firs's§est, fcbw. (b.) = vlalc ; glad maken, effenell,

altiOettinbait.
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gla'cbettittbalt, m. = oppervlak, vlakteinhoud. alaltettutaf;, 1. = vlaktemaat.
FdAentneffung, w. = planimetrie, vlaktemeting. gla'cbenvaunt, m. = oppervlak,
ruimte, grootte. glaftlelb, 1. = open, vlak
veld. alaWfut, m. = platvoet. ffacb'ffitig =
platvoetig. flacb'gebettb = platboomd, met
weinig diepgang. glaWgetualler, 1. = ondiep
water. glacb'beit, tv. —, —en = vlakheid,
platheid, oppervlakkigheid. flacblielig =
platboomd. altuMlif, m. = bekrompen,
oppervlakkig mensch, domkop. alaiirlanb, I. ---laag land. aladrlanbev, m. —s, — = laaglander. glacb'nftle, w. = platneus. aladrveg
lief, 1. = basrelief. gla4'vettnett, I. = wedren
zonder hindernissen.
51446, m. —(e)s = vlas. ftattWartig = vlasachtig. giatbalart, m. = vlasbaard, melkmuil.
51tutO'bau, m. = vlasbouw, -teelt. 51acW•
breve, ti 5. = vlasbraak. glaVbfittbel, I. =
bos vlas.
glaiblcbiette, M. = vlakke rail.
riAttle(r)tt = van vlas; einem einen f .. en
lBart breben = iem. voor den gek houden.
alarbrfarbe, en. = vlaskleur. flaVfarbig =
vlaskleurig.
alarnnfelb, 1.; .finf, m.; *batty, 1. = vlas11akker (-veld); -oink; -haar.
alarbnbattbet, in.; 'babel, w.;; tropf, In. ...-vlasilhandel; -hekel, -bol (-kop).
alacfsd'Ilmilble, tr.; •famen, m.; .ftengel, m. =
vlasilmolen; -zaad; -stengel.
glatlysiegel, m. = vlakke dakpan.
flaclen, icbw. (10 = (wol) vlaken, kloppen;
open spalken; [lui liggen]; (ook) flakkeren.
glaelerfeuer, 1. = flikkervuur. ftaelent, !dm.
(1.) = flikkeren, flakkeren. aladintalitine,
w. — vlaak-, klopmachine.
ala'ben, m. —s, — = vla(&); pannekoek;
koedrek, hoop. alaibettbader, m. = banketbakker. ala'benfrieg, m. = pannekoekeoorlog
(Hertog Maurits tegen doh. Fred. v. Saksen 1542).
glaiber, m. —s, —n = vlek, vlam (in 't hout);
Spaansche aak (eery soort ahorn). fla'berig =
gevlamd, gespikkeld.
atilt:Jule, w. —, —n = floddermuts.
alagellant, m. —en, —en = flagellant, geeselmonnik.
glageolett (spr.: flazfolet), I. —(e)s, —e =
flageolet, kleine fluit.
glag'ne, w. —, —n = (alp.) vlag; (biz.) (scheeps-,
handels)vlag. fing'gen, Km). (b.) = vlaggen, met
de vlag salueeren. Mag'genbemonftvation,
•futtbgebung, W. = vlagvertoon. alanigett•
offisiev, m. = vlagofficier. %lagigettf4iff,1. =
vlag(ge)schip. alag'genfcbtnusl, m. = vlaggetool. alag'genitange, w. = vlaggestok.
flagrant' = flagrant, schreeuwend, openlijk.
Wale, w. —, —n = schakelnet. flalen, fdp.
(1.) = met den schakel visschen.
%Talon' (spr.: . . kg), 1. —5, —5 = flakon, flesch.
ala'ntanbev, m. —s, — = Vlaming. 'Ulna**.
bifeb = Vlaamsch.
Watttlerg, m. --(e)s, —e = (oud) slagzwaard.
atalste, altilne, m. --1t, —It, altrutinger, m.
—s, — = Vlaming.
glamitego, m. —s, —s = flamingo.
fla'ntif4 .. Vlaamsch; grof, plomp; knorrig,
pruttelig. Fflantlanber, m. —s, — = Vlaming.
flantlanbilt* = Vlaamsch.
alauttnAett, 1. —9, — vlammetje. alanente,
w. —, —n = vlam (i. a. b.); in W. .n feten,
fieben = in vlam zetten, staan. flantlitett,

alaum.

1d)w. (1.) = vlammen, branden, flikkeren,
vonkelen; flambeeren, zengen. Wantlnenauge,
1. = tonkelend oog. alant'utenbIttute, w. =
herfstsering, flox. 51autitnettineer, 1. = zee
van vlammen. alant'uteititimitt, w. = viammeschrift, vurig schrift. glantInettfc§ivert, 1. =
vlammend zwaard. %lanetnenfOi4e, tn. =
vlampunt. glamlnettgeicljett, 1. = vlammeteeken. flatnInern, flantlnern, rcbw. (b.) =
flikkeren. flantntie'vett = vlammeeren (gevlamd
doen uitzien). flantIstig = vlammend, gevlamd.
glantmloOle, iv. = vlamkool.
alatt'bern, 1. —5 = Vlaanderen. glan'brev, m.
—s, — = Vlaming. flasebriftt = Vlaamsch.
Mandl', 1. —5, —e = flanel. 'Inane** =
flanelien.
glattell'ilattattn, m.; •befe, w.; ; Made, tn.;
.fleib,1. = flanellen pak; fl. broek; fl. borstrok
(flanelletje); fl. japon.
glatteue, tn. —s, —e = flaneur. flattie'ven,
fd)tn. (b.) = flaneeren.
atattle, w. -7-, —n = flank, zijde. %Inlets.
angriff, m. = aanval in de flank. fiattlie'ven,
id)w . (b.) = flankeeren, in de flank bestrijken;
flaneeren, rondslenteren.
Wlatt(t)'14e, w. —, —n = koppelring, Hens.
alap'Sse, w. —, —n = hanglip; eine W. macben =
de lip laten hangen, vgl. wiabbe. flal,'Oett,
film. (b ) = Happen.
alap8, m. —es, —e = lomperd, lummel.
fialrlig = lomp, vlegelachtig, lummelig.
alnebe, w. —, —n = groot stuk, plak.
gitiWihen, I. —s, — = fleschje, karafje.
MO*, w. —, —tt = flesch, karat katrol;
auf, in W. .tt fallen, (ab)3ieben = op flesschen
doen, bottelen. alalcbenbiev,1. = flesschebier.
alttli6enfutter, 1. = keldertje (met flesschen).
ala'Kettgeftell, 1. = flesscherek. Pitalibest.
Utley, m. = likeurkeldertje. %Taltbenforb,
m. = flesschemand. 51alitentiirbiO, m. =
kalebas. 5104enport, w. = flesschepost (bij
zeerampen enz.). alaltbenftattber, m. = fleeschebakje. illaltbentuein, m. = wijn op
flesschen. glaltbenbug, tn. = takel.
%Ialcirtter, m. —s, — = (ibb.) blikslager.
alaler, w. —, —n = ader (in 't hout), vlek,
stippel. flailerig = geaderd, gevlekt, gestippeld.
afatif4e, w. —, —n = mep, oplawaai; ook =
alattOen, m. —5, — = stuk, flarde. flatfsbett,
fcbm. (b.) = fladderen; kletsen; (gwst.) klikken,
kletsen.
flalig = (gwst.) vlug.
alatlever, m. —s, — = fladderaar ; vladderdier.
alattergeift, nt. = onbestendigheid, wuftheid,
waft mensch. flatterbaft = onbestendig, wuft,
lichtzinnig. glattevisaftigreit, w. — = wuftheld, onbestendigheid. aintlerbuttb, m. =
vliegende hond. flatt(e)tig = wuft, onbestendig. glatlevittitte, nt. = floddermijn.
flatters*, 1cbw. (b.) = fladderen, wapperen,
klapwieken, dartelen, wuft doen. Eflatiterfinst,
m. = lichtzinnigheid, wuftheid. flatterfittnig =
fIatterbaft.
ffat'tievett, Km. (b.) = flatteeren.
flat* = flauw (non ber Q3iIrle non (fiefdtaftett,
nom Winbe), zwak, mat, slap; bas Geicbaft ift,
gebt f. = de zaken gaan slap; mtr ill f. = ik
voel me flauw. alaitie, %Mee, w. —, --n =
slapte (in zaken). flau'en, Km. (b.) = flauw,
laag zijn (non 43retjen), omlaag gaan. 51au'4eit,
alau'infeit, w. — .... slapte, matheid.
51autst, m. —(e)s .= 1. dons, vlashaar (am
Sinn); 2. nierevet (van 't varkets).
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baissier.

atauntibart, m. vlas-, donsbaard. ahlUtte=
feber, w. = donsveer. flauttetveht' = zacht
als dons.

alau6, alaufcb, m. —es, —e = vlok (wol of

haar); (stop duffel; winterjas, duffel. NOV.
tneiie = in vlokken.
5Iatele, w.
—n = praatje(s), flauwe drukte,
:uitvlucht. alattlettnta0er, m. —s, —
Cpraatjes-, druktemaker, bluffer.
51entWrod, w. = harige, duffelsche jas.
alatete, w.
—n
(zm.) zwakke wind,
windstilte.
W5, m. —es, —e = (nrbb.) vlegel, lomperd.
Olen fcbw. (b.) vlegelachtig, lomp
doen.
w. —, —It = pees. fiefVfig = pezig,
vol pezen.
alettle, w. vlecht, [vlechtwerk];
huiduitslag; kortsmos. ftetirten, it. (b.) (bit
flicbtit, er flicbt; fIocbt; flOcbte, flitt! geflod).
ten) = vlechten; (fig.) (eittett Q3uttb) sluiten;
einen aufs 9tab f. = iem. op 't rad spanners.
ftedrtenartig = korstmosachtig; (van de
huid) schilferig. 51e4titueibe, w. = bindwilg.
atedittoert, = vlecht-, mandewerk. aleV.
pun m., = heg van rijswerk.
aced, tn. —(e)s, —e = lap, stuk; vlek, vlak;
plek, plaats ; mikpunt; er f ommt nitt yam =
hij schiet niet op; er bat bas ber5 auf bem
red)ten W. = . . . op de rechte plaats; ben
9/unb (bas Maul) auf bem reitten W. baben —
niet op zijn mondje gevallen zijn. 5ted'ebett, f.
—5, — = stukje, vlekje, vlakje. fteereln, id)w.
(b.) (schoenm.) stukje opzetten; (naar een
schijf) schieten.
I. ateelen, m. —5, — = vlek, smet; mazel;
vlek, groot dorp. II. fleelen, fcbw. (1.) =
vlakken, bevlekken, besmetten, spikkelen;
opschieten, vorderen; (schoen) stukje opzetten,
lappen.
tleclenio8 = vlekkeloos, zonder smet. aleeteng
1. = vlekkewater. 51edliebev, 1. =
vlektyphus. fteelig = gevlekt, vlekkerig, vuil;
gespikkeld. 41edleife, w. = vlekkezeep.
atedltiptptii, m. = vlektyphus. atectittmffer,
= vlekkewater.
a1ebere4fe, w. = vliegende hagedis. gle'ber.
Onnb, m. vliegende hond. ate'berntaub,
w. = vleermuis. ale'bertnaulibremser, m.
vleermuisbrander. 51e'betivilcb, m. = wiek,
(stof)vleugel; [spottend: degen]; (oak) lie ift
eta
= een beetje aan den lichten kant.
5leet zie l let.
m. —5, — = (dorsch)vlegel; lomperd,
lummel. ;tegeteii, w. —, —en = lompheid,
vlegelachtigheid. fteigelbaft, flea (e)lig =
vlegelachtig, lomp. alegellabre, q31. = vlegeljaren. fte'getn, fcbw. (b.) = dorschen, ranselen;
ftit ft. = lomp, vlegelachtig doen.
I. ftelien, id)w. (b.) 5u einem um etw. = (tot)
iem. om lets smeeken, bidden. II. 5telign, f.
—s, — = smeeking, smeekbede.
smeekend, dringend.
ftelontlic§
aleilcki. —es = vleesch (i. a. b.); 5. anieten =
dik worden.
51eilenbant, w.; .beftbau, w.; gbeic4auert
m. vleeschlibank (-stalletje); -keuring;
(-)keurmeester.
w. = bouillon, vleeschnat.
aleiltirbriititilfett4en, f.
bouillontablet.
ateifiVeilett, 1.
schaafmes. fterKen,
(b.)
(huiden) afschaven; [een vleeschwonde

maken]. aleiltter, nt. —s, = vleeschhouwer, slager. ateiliOrgang, m.: einett V.
tun = vergeefs loopen.
aterftbevilbuvitOe (qtefetle), m.; .tottth, m.;
sinnung, w. = slagersllknecht; -hond; -vereeniging (-bond).
fielle§ern = vleezen, van vleesch. fletWer.
ieugenb = vleeschmakend. 5tei'KeOluft, w. =
vleeschelijke lust.
m.; 'Wyatt, m. it. f.; gfavbe, w.
= vleeschlleter; -extrakt; -kleur.
fleiltb'farbett, oarbig = vleeschkleurig.
i.; Mese, w. =
w.;
vleeschlivezel, -kuip; -vlieg.
itelictrivellettb = vleeschetend.
m.; sgabet, w.; s gebadene#3, 1.;
.getotitti, 1.; .0aten, m.; gbauev, m. (gwst.) =
vleeschlleter (karnivoor); -vork; -pastei; -uitwas
(-gezwel); -haak; -houwer.
gleildrisutt, w. = vleezig vlies.
=
vleeschachtig.
= vleezig.
51eift§lItatunter, w.; ittafoben, I.; iflumintt,
m.; stonlevben, q31.; Ptoft, w.; m.;
skint, m. = vleeschlikamer; -balletje; -klomp;
vl. in blik; -spijs; -winkel; -him.
w.
fteilt§ 1144 = vleeschelijk.
— = vleeschelijkheid, zinnelijkheid.
mabe, w. = vleeschmade. aleiWutagen, m.
derde maag (ber Zagel).
51eIWIntanget, m.; .marft, m.; inneffev, 1.;
mot, iv. = vleeschligebrek (-nood); -markt;
-mes; -nood (-gebrek).
51eigi'llOaftete, 1:13.; .14avvett, m.; .14au, w.;
.10ttitte, w.;
w.
vleeschllpastei;
-bank (-stalletje); -keuring; -plak; -spijs.
51eiltirfteuer, w. = belasting op 't geslacht.
ateifeWIllupoe, w.; =tag, m.; .teile,
stop,
m. = vleeschllsoep; -dag; -deelen; -pot.
ateittnitrre, w.; .tnage, w.; .tuarie, w.;
.tverbung, w.; .tounbe, m.; stow% w.; =pit,
w.; .5011, m. = vleeschliwaar; -schaal; -carat;
-wording; -wonde; -worst; -tijd; -akcijns (-belasting).
ateit, m. —es = vlijt, ijver; mit a. (ook) met
opzet;
bricbt eis = ijver overwint alles.
= vlijtig, ijverig; druk.
ftettie'ren, id)w. (I).) = verbuigen, vervoegen.
ftetenett, id)w. (b.) grienen, huilen, drenzen.
atett'ttet, m. —s, — drenzer, schreeuwleelijk.
alettneveli, w. — = drenzerij, huilerij.
atelt§e, w.
—tt = pijlschans.
5let, l —(e)s, —e, gtele, w.
—n: vaart,
gracht; (zm.) vleet.
ftetidien, id)w. (1).) = (bie
knarsen,
laten zien; (blik) uitslaan.
[5lette, w.
= (gwst.) slagpen.]
[ftenOt = fliebtj [ftengt = fliegt.]
ateule, w.
—n = fluit(schip); [ook =
WIate].
fiegrbel = buigbaar, veranderlijk. alegiote, w.
—, —en = flexie, bulging, vervoeging.
fl. poll. = bolletttblid)er (bulbett.
Wlibu'itier (spr.:
.sti-er), m. —s, — = zeeroover, vrijbuiter.
w. = lapwerk, verstelwerk.
1. ftic'fen, id)w. (b.) = happen, verstellen; vgl.
3 eug. II. atiefen, m. —s, — stuk, lap.
Neter, m. —5, — = lapper, versteller.
allitever, w. —, —en = lapperij, lapwerk,
knoeierij, verstellen. 5lietedotpt, m. = verstelloon. atidlOoett, m. = lap, stuk (om to verstellen). glidlc4neiber, m. = lapper, versteller.
511d'itbuiter, m. = schoenlapper.
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w. = verstelgoed. atitnnerf,i. = lap-, verstel-,
knoeiwerk. aliittuort, f. = stopwoord, -lap.
glie'boot, 1. = vlieboot.
atie'bev, m. —s,, — sering; (ook wel) vlier.
alie'berljbaunt, tn.; .bliite, w.; 'mud, f. (.fatt,
tn.); •ftrauck tn.; =tee, m. = vlierilboom (ook:
Bering); -bloesem; -stroop (-sap); -struik
(sering); -thee.
5tie'ge, w. —11 = vlieg; vliegje (kinbaardje
vlak onder de lip); blad (van 't anker); 5wei
W..n mit einet Rlappe fcblagen = twee viiegen
met (in) den klap slaan; er tirgert fiber
(es iirgert ibtt) bie g. an ber ilBanb = hij
maakt zich over elke kleinigheid boos. Meilen,
ft. (1. u. b.) (bu fliegft, er fliegt; flog; flOge;
fliege! geflogen) = (in bie bObe, in etude)
vliegen; (in bie tuft) vliegen, springen; f..bes
a3Icttt = vliegend blad, vlugschrift; f ..be
a3riicfe gierbrug; mit f ..ben Walmen = met
vliegende vaandels; f..bes .2a3arett = ambulance. atie'genbatint, m. = olmboom.
atiegettlIftinger, m.; =gars*, 1.;
1.; .gott,
m.; MOW, w. = vliegelivanger (tilogel unb
113flan3e); -net; -gif; -god (duivel); -klap.
atiegenlIneli, 1.; ,Oalgev, 1.; , lifinaPPer, m. =
vliegelinet; -papier (-dood); -vanger (Sogel).
alie'gettlINvant, m.; stwarm, m.; sbogel, m.;
stuebel, m. = vliegellkast; -zwerm; -vogeltje
(kolibri); -waaier (-net).
vlieger (een lichte boot,
iftie'fier, m. —5, —
een zeil, ook vliegenier en vliegmachine).
ftie'fiett, ft. (b.) (bu fliebit, er fliebt; flab; flObe;
flieb(e)! gefloben) = (einen ob. etw.) viuchten,
(ver)mijden, vlieden, schuwen; f., (i.) nor einem
ob. etw. = viuchten voor iem. of lets. 5liely=
middelpuntvliedende kracht.
Craft, w.
w.
—n = (muur-, vloer)tegel, platte
vloersteen, zerk.
= tegelschilderij. atielettogniter, f. = tegelvloer.
atiefb 1. —es, —e beek, vliet; vgl. Sites.
flieten, ft. (1.) (bu flief3eft, er flief3t; flof3;
flOffe; flief3e! gefloffen) = stroomen, vloeien,
loopen, golven; vloeibaar worden; voortvloeien; toestroomen; voorbijgaan, heenviieden; bie baare f. i1)r um bie Scbultern =
't haar golft haar om .; (bas .01)r) fit* =
loopt. flielettb = (nom Wailer) stroomend;
(nom etil, nom Rlanierfpiel, von ber 91ebe)
vloeiend, vlot, gemakkelijk. 5tief3'1apier, 1. =
vloeipapier.
w.—, —n = lancet, laatvlijm (voor dieren).
[flintnten, zie flimmern.] alinetnev, m. —s,
— zwak schijnsel, flikkering; glimmer;
klatergoud. flintIttertt, fd)w. (b.) = flikkeren,
flakkeren, schijnen, glinsteren; es flimmert mir
nor ben 9fugen = ik heb een waas ('t flakkert
me) voor de oogen.
5litt'ber, m. —5, — = loovertje.
flint = vlug, gauw, rap, behendig, net, aardig.
itittifent, fcbw. (b.) = flikkeren, blikkeren.
= vlugheid, rapheid.
alintlyit, w.
5tint, m. —(e)s, —e = vuursteen, flint. alittle,
w. —n = geweer; bie g. ins Rom werfen =
't bijltje er bij neerleggen.
1.; sfelben, m.; .lvii4er, m.;
geweerftrek; -kolf;
Ittgel, w.; slant, m.
-krasser (kogeltrekker); -kogel; -loop.
atin'tesslIfitaft, m.; =l tor, 1.; .400, m.;
m. = geweerIllade; -slot; -koker
^ drager, -Schoen); -schot.
(alin'tettfltuipueite, tu. = geweerschotsafstand.
m. = vuursteen. alfittglab, 1. =
flintglas.

alortud).

fcbw. (b.) = flikkeren, flakkeren.
—n
(gwst.) praatje(s), larie.
Pere, w.
flieven, fcbtv. (b.) flikkeren, schemeren;
,trillen, wibbelen; es flint mir nor ben 9tugen =
ik heb een waas ('t schemert mij) voor de oogen.
ativt (spr.: flort), m. —s = flirt. !Betels, fcbtu.
(b.) = flirten. 5tivterei', w. —, —en = geflirt.
fli'itern, fcbw. (b.) = fluisteren.
flitKett, fcbw. (b.): Stehle f. = steenen scheren
(langs 't water), kiskassen.
alitftberl, 1. —5, —e = nufje.
= loovertje, prul, beuzeling,
atifter, m. —5,
opschik, klatergoud; schijnschoon. glitters
m. (bedrieglijke) flikkerglans, schijnschoon. alitteviletb, I. = klatergoud. flitter.
baft = schijnschoon, beuzelachtig. atittertrant
m. = snuisterijen, prulleboel. flittern, fcbw.
= flikkeren, glinsteren, fonkelen. 5litteviattb,
m. schitterzand. atitlevitaat, m., .tuert,f. =
opschik, schoonschijnende pronk. atittev=
too*, w. = wittebroodsweek.
fcbw. (b.) =
atiCbogen, m. = (pijl)boog
flitsen, schieten, vliegen.
at. O. = i3fterreicblicber (bulb en.
ag2oc4, f. = f-gat, klankgat (in viool e. d.).
Wotralcte, to. = vlokasch, vlokkige asch.
atad'Men, 1. —s, — = vlokje. tn. —,
—It = vlok. floefen, Rim. (b.) = (wol) vlokken,
reinigen; (in vlokken) dwarrelen, vallen; fit ft.:
vlokken, vlokkig worden. floe'tettartig =
vlokachtig, vlokkig. alocitengettObev, 1. =
vlokkegewoel, sneeuwjacht. 5toclettiatinter,
m. = vloksalpeter. atoefentutt, 1. = grof
laken. floeficbt = vlokachtig. 'Wain =
w. = vlok-,
vlokkig, vol vlokken.
vlok(ke)wol.
floszijde. atoinuotte, m.
[ffo'bern, fcbw. (b.) — flakkeren, flikkeren].
woo, m. —(e)s, WIBbe vloo; einem einen W.
ins .01)r feten = iem. muizenissen in 't hoofd
zetten; ben Wlob (bie taus) um ben 93alg
fcbinben = 't onderste uit de kan willen
hebben.
m. = vlooiebeet. Wien,
film. (b.) = vlooien.
m. = vlooleilatotriffarbe, w.; sfraut, 1.;
kleur; -kruid; -steek (-beet).
5tom(en) = WIctum 2.
5tor, m. —s, —e = fleur, bloei(tijd); (rouw)floers, krip, sluier; im fein = in bloei zijn,
in de mode zijn; in W. fommen = opbloeien,
tot bloei komen, opkomen; einem ben W. non
-ben 21ugen gebett = iem. de oogen openers.
—ten = Flora: bloemegodin;
5to'ra, tn.
fl., bloemeschat (v. een landstreek).
alorlattb, = lint van krip. aloebinbe, w. =
rouwband.
Moved', m. —(s), —5 = Floreal, bloeimaand.
ate'rettO, m. — = Floris.
alorentiltev, m. —s, — = Florentijn; (MD
Florentijnsch. floventiltifct Florentijnsch.
alovene, = Florence.
51oref3ene, w. — = inflorescentie, bloeiwijze.
I. 5torett', 1. —(e)s, —e = floret, schermdegen.
floretzijde.
II. atovett', m. —(e)s, —e
5forettbattb, 1. = floretlint. atorettleibe,
w. = floret-, floszijde.
gaasvlieg. all:rebut, m. —
aloeitiege, w.
hoed van krip, h. met rouw.
flotie'ren, fcbtn. (b.) = floreeren, bloeien.
bloemlezing.
glorile'gium, 1. —5, .. glen
florijn.
Morin', m. —s, —e u. —s
torif t', m. —en, —en = bloemist.
krippen
atorliffeib, 1.; =Kiefer, m.; iturb, 1.
japon (rouwjapon); kr. sluier; kr. doekje.

alorweber.
alortoe'ber, m.
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gaas-, kripwever.
gloOlet, w. —tt = rhetorische bloem,
bloempje, zwierige bloemrijke wending, (raze.
aloe, 1. (u. m.) —es, Witif3e = (hout)vlot.
;1o8'amt, 1. = vlotterijadministratie. War.
bat% m. = vlotbeek, vlotbaar water. ftOrbarvlotbaar. alOgrbaum, m. = vlotboom, -hout.
aloffbeautte(r) = ambtenaar bij de vlotterij.
5to1'briide, w. = vlotbrug.
—n = yin.
Wale, tn. —, —It, = ('t) vlotten, vlotterij ; vlot,
vlotgeld; drijver, vlotter (eines Wifcbttetes);
waschbak (im $erginerf). ttalett, id)tr. (1).) —
(bola) vlotten; (Mild)) afroomen; ook =
einflar3en.
aterlettfiifi ler, m. —s, — = vinpootige.
—s, — = vlotter. albterei', tn. —,
—en = vlotterij. afortafi rt, tn. = vlotvaart,
vlotterij. atoif feber, w. = yin.
51offilftiOrevi m.; ggerecbtigfeit, tu.; "graben,
m. ; "boti, 1.; •bilter, m. = vlotllschipper;
-recht; -gracht; -hout; -wachter.
= gevind.
vlotknecht.
alerftte4t, m.
giorInteifter, m., •orbstung, w.; sbertratter,
m. hoofdopzichter bij de vlotterij ; verodefling op de vl.: direkteur bij de vi.
alotitnaffer, I. vlotwater. glortuelett, 1. =
vlotterij. atoiraoll, m. = vlotterijbelasting.
atat'ifi ets, I. —s, — = fluitje. atale, w. —,
—n = fluit (ook een champagneglas). flülett,
Id)w.
= fluiten; f. geben = verloren, naar
den bliksem gaan.
515'tenlIblitger, m.; 'gutter, T.; s,feife, W.;
"regifter, 1.; "ittuttne, tv.; "atm m. = fluitliEspeler; -foedraal (-etui); -pijp; -register;
v-stem (-partij); -werk (-register).
m. —en, —en = fluitist.
I. !loft = (von ecbiffett) vlot, vrij; (fig.) jolig,
vroolijk, zorgeloos, onbezorgd; vlot, vlug,
handig, grit f. brengen, f. mad)en = viot
maken; f. befd)tiftigt fein veel te doen hebben;
fl. vonftatten geben = vlug van stapel loopen.
IT. Mott, 1. —(e)s = vlot; drijver (bij 't visschen); (eende)kroos; (gwst.) room.
alette, m. —n = vloot; zeemacht. flatten,
fd)w. (1.) = vlot zijn, vl. maken. aleftesta
tuber, m. = vlootvoogd. gtottie'vett, 1d)w.
(1.) = flotteeren, golven, schommelen, op- en
neer-gaan; ft .. be Oevalferung, ecbulb =
viottende bevolking, schuld. atottille (spr.:
flottielje),
—n = flottielje, kleine vloot.
flotttreg' = viotweg.
gtatlen, fcbtr. (b.) = vlotten (= f1513 en).
athi, I. —es, —e Wiii3fcbicbt. alta b 'er i , I. =
erts in lagen. ataegebtrge, 1. = diluviale
vormingen. gtooctot, tn. = laag, bedding
(dellgtof). ftaVtreige = in lagen, laagswijze.
m. —(e)s, Iudje = vloek, verwensching,
vervloeking. glueb'betaben = ver-, gevloekt
fluitten, fcbtn. (b.) vloeken, zweren, razen;
einem f. = iem. (ver)vloeken; auf einen f. =
op iem. vi., op, tegen iem. razen; f. wie ein
Vide = vi. als een ketter. flu'tbendtvert =
vloekwaardig. atteiber, m. —s, — = vioeker.
w. —, —en = vlucht; zwerm; speelruimte ; rooilijn; reeks, rij; WI.. en = (ook)
slagpennen (van wild gevogelte); in bie
fcbiagen, treiben, jagen = op de vl. drijven,
= in
slaan; bie baufer ftebett cafe in einer
ddn lijn; er bat fie gebBrig in ber = hij heeft
er den wind onder; vgl. ergreif en. WItubtibau,
m. = vluchthol (bee 9213tIbes). gtfieOlett, fdpv.

aluglect.

(1.) = vluchten = f lie b en ; f. (b.) = in veiligheld brengen; redden; ook = gift f. = vluchten,
de wijk nemen. ftlitfrtis = voortvluchtig; snel,
vlug, voorbijgaand, vergankelijk; oppervlakkig
(9lenicb, einbrud, t(rbeit); vluchtig (Cid, ect13,
bl); rid) auf f .. en WO feten = op de vlucht
gaan; f. werben = vluchten, op de vlucht, op
den loop gaan. = snelheld; vergankelijkheid, onbestendigheid ; oppervlakkigheid; vluchtigheid. flu 'ttgfeit^f e^h l er,
m. = fout uit onachtzaamheid.
m. —s, —e = vluchteling, voortvluchtige.
atuditlittie, w. = rooilijn. gludWrafge, w. =
.b au. 1tutbrberfut4, m. = poging om te
ontvluchten.
ittufrwiirbig = vloekwaardig, verdoemelijk.
= fiiigge].
atu'ber, m. —s, — = houten waterloop,
molengoot; vlotkanaal; (bay.) houtvlot. the"
Bern, icbro. (b.) = hout vlotten; (gw8t.) boos
worden; fladderen.
alum m. —(e)s, Iuge = vlucht (ook voor
W IR g e eite), ('t) vliegen; zwerm; im =
in de vlucht; fluks. alug'nOtutrat, m. = vliegtoestel. alug'baint, w. = kogelbaan.
blew, w. = werkbij. alug'biatt, 1. = vliegend
blad, vlugschrift, strooibiljet. %tugibrai0e,
m. = vliegende draak. 51un'edge, w. =
vliegende hagedis.
%Mind, m. —s, — = vleugel (eines Mogets,
ber Rafe, einer Ur, eines (bebtiubes, eines
,eeres, eine Stlavierart); wiek (einer 90/iible);
blad (bee %lifers); (ook) arm (bes Signes
Ottgen = (if), is moedemattes); er 1x131 bie
loos; er bat ficb bie verbrannt = heeft zijn
vingers gebrand, is er leelijk ingeloopen; einen
beim W. erwitcbett = iem. bij zijn vierk pakken ;
ftuten, befcbneis
einem (einem Sogel) bie
ben = de vleugels korten, kortwieken.
ablutant, m. = vleugeladjudant. gliiiget•
bauev, m. = pianofabrikant. atii'gelbede,
w. dekvleugel, -schild. atit'gelbeitb, m. =
dwarsdijk. glit'gelgartnig = vleugelvormig.
alWgetgruebt, w. = gevleugeld vruchtje.
alfi'fielgii11(1)er, m. = yin-, vleugelvoetige.
atiegettymbe, tr. = muts met afhangende
zijstukken, kap. atiVgetbed, I. = vleugelhek.
f. = signaal-, jachthoorn.
fleib, r. = jurk met wijde afhangende mouwen
(„im 18. ZaI)rl). Web fin unerwaVene 91:Retb=
den"). ftii'gellabut = vieugellam. ftfi'getto# =
ongevleugeld, vleugelloos. atiligeintattn, m.
pet met
vleugelman. g(iVgettniitie, tn.
oorkleppen.
id)ro. (f).) = bevleugeln; [f ht f.:
vliegen].
gevleugeld ros (paard),
atiVgeteerb, 1.
Pegasus. WItligetgibtag, = vleugel-, wiekslag.
alirgetWip, m. = vleugelspits. gliVgelftiir•
flier, m. = (sport) uiterst, buiten.
vleugeldeur, porte-brisee. atiVgettutt,
tits',
= zeil v. d. molenwiek. atil'gettreite, w. =
vlucht.
ftuglertig = gereed om te gaan vliegen, vliegvaardig. aluirfeuer, 1. = brandende spaanders,
vonken e. d.
ftii'gge = (non Mgeln) vlug, kunnende vliegen;
(fig.) zelfstandig, rijp; f. merben = op-, uitviiegen.
wilde haver, vlughaver, oot.
alu iffi ater, m.
atugibaut, tn. vlieghuid. 5tugibabe, w. =
viieg-, vluchthoogte. 51ttgibunb, m. = viiegende
bond. atitirtoo, 1. = gat (in den bijekorf).

alugmaidAte.
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%Ittfetttaftbitte, to. = vliegmachine. aluglnefil,
1. = stuif-, stofmeel. alug'014, tn. = vliegterrein. %Ing'Ooft, w. = luchtpost.
Omit = fluks, dadelijk, onmiddellijk.
alug'fattb, m. = stuifzand. 5tufetc4iff, 1. =
luchtschip. ainguirift, to. = vlugschrift,
brochure. alug'fcbiitge), m. = hij, die in de
vlucht schiet. aluglag, w. = vliegdag.
alugleeftnit, w. = vliegtechniek. 5tufetueite,
w. = vlucht. alugleug, 1. = vliegtuig.
510 (aliib) (fd)w3.), w. —, —e (—en) =
steile rots, rotswand.
;1u'ibum, 1. --9, .. be = fluidum, vloeistof.
aluftuation', w. —, —en = fluktuatie, golving,
schommeling. flultuie'ren, ftw. (1).) = fluktueeren.
alun'ber, tn. —s, —; 5., w. —, —n = (zoetwater)bot.
atun'terer, m. —s, — = pocher, opsnijder.
atuttrever, w. —, —en = pocherij, opsnijderij.
Moslem, idm. (b.) = [flikkeren, glinsteren],
snoeven, pochen, opsnijden.
altittle6 (abb.), m. —es: einen W. aieben, madrn
= een lip (ontevreden of verachtelijk) trekken.
altt'or, 1. —s = fluor, vloeispaat. aluoveliene,
W. - = fluorescentie, uitstraling.
I. 5fur, w. —, —en = veld, beemd; gebied.
II. ;fur, m. —(e)s, —e; (w. —, —en) = gang,
portaal, vestibule.
atur'bereittigung, zie Welbb ereinigung. atm'.
buck I. = kadaster. atuefeurter, I. = vestibuleraam. atheneum, m. = gang; inspektie
(vgl. .untptg). Muegemartuttg, w. = gemeentegebied. 5Ittenett, w. = veldgod. Witte•
grew, w. = veld-, terreingrens. alttv'bilter,
m. = veldwachter. aluetarte, w. = kadastrale
kaart. aluethintn, w. = vestibule-, ganglamp.
atueregetunn zie Welbbereinigung. alue•
vegifter, 1. = kadaster. aluefifiabe(n), m. —
veld-, terreinschade. aluefebill), m. = veldwachter. 51urifteitt, m. = grenssteen; (ook)
vloertegel. atueutnpg, m. = inspektie (tangs
de grens van een gemeente). 5itteng4ter, m. =
veldwachter.
fittift4ett, fdp. (1.) = (nrbb.) opschieten, vorderen ; mit bem Gelb f. = geld verkwisten.
atuft, m. aluries, Millie = rivier, stroom,
vloed; strooming; smelting, gesmolten toestand ; zinking, jicht, rumatisme; vloeiing;
in W. brengen, fommen = op gang brengen,
komen, (van gesprek ook) vlotten; bas Ge.
fpriid) fam in WI. = begon te vlotten; bet W.
bet 91ebe (Don Borten) = de woordevloed;
in W. fommen = (ook) vloeibaar worden.
ftuflabqtviirti) = stroomaf. atuffantuotpter,
m. = oeverbewoner.51ufratitt, m. = rivierarm.
ftuflaur(tviivta) = stroomop. 5tuffbarts§,
m. = rivierbaars. 5tuffbett, 1. = bedding.
51uffeifen, f. = vloeiijzer. 5futffieber, f. =
rumatische koorts.
aluff11,114, m.; • ttebiet, T.; • WD? I.; -gott,
m.; •10i0t, m. = rivierllvisch; -gebied (stroomgebied) ; -gaud; -god; -snoek.
fliillig = vloeibaar, (in) gesmolten (toestand);
vloeiend (volt Stonfottanten); f. mad)en =
smelten (tr.); f. werp en = smelten (intr.);
(Don Gelb) los, beschikbaar; feitt Zermi5gen f.
mad)en = te gelde maker; 9Bettpapiere f.
mad)en = realizeeren ; ff. . et (Dom 0 elb Raub) =
ruirner. aliinigreit, w. —, —en = vloeibaarheld, vloeistof. atiirligteitOntaft, 1. = inhouds-maat voor natte waren.
alurliraniten, m .; •frebOt m.; 'Tette, m.;

folgen.

•IttutiOet, to.; meth 1.; •tsige (•nbut#10),
w. = rivierlikarper; -kreeft; -loods (binnenloods); -mossel; -net; -nimf (najade).
aluffIlOterb, 1.; • iride, tv.; sfattb, m. =
rivierlipaard (Nijlpaard); -prik; -zand.
511trfibarbe, w. = schollevaar. alufffiOiff, 1. =
rivierschip. MU iffifOffaOrt, w. = rivier-, binnenvaart. aluffIct otter, zie 6d) otter. aluiritutt,
m. = vloeispaat. aturitafti, m. = vloeistaal.
atuvitai, 1.; •ufer, 1. = rivierlidal; -oever.
aluOnage, w. = waterpas. aluirivaller, 1. =
rivierwater.
Pi'fterev, m. —s, — = fluisteraar. fliiltertt,
icfpn. (b.) = fluisteren, mompelen.
aiut, to. —, —en = vloed (i. a. b.); overstrooming ; vl., stroom (non Zrlinen, 21,1)0; vloeistof;
bie W.. en = de golven, de wateren. 5Ittranter,
m. = vloedanker. alutbett,f. = rivierbedding;
molengoot. 51utibeii§, m. = nooddijk.
Pile, w. —, —n = fluit(schip).
ffieten, fcbw. (b. u. 1.) = opkomen van den
vloed, golven, stroomen; vlot komen; voortdrijven, -spoelen; es flutet = de vloed komt op.
alut'llbafen, m.; .Itteller, tn.; • lor, T.; •seit,
w. = vloedifhaven; -meter (peilschaal); -deur;
-tijd.
fittt'Kett, fd)w. (b.) = glijden, glippen, enz.
f. m. = f ein mittel: fijn middelsoort. ;IE. --Welbbienftorbnung.
;o, zie W obi.
fob (free on board: frei an sorb) = vrij aan
boord (fob).

5oeit(e), w. —, —en = fok(zeil).
5tutlIntar8, m.; •maft, m.; •ralo, iv.; •fegel,
f.; •itange, w.; •tvanb, w. = fokkamars;
-mast; -ra; -zeil; -ra; -want.
abberaliWmua, m. — federalisme. Roberti•
lift', m. —en, —en = federalist. abberatiote,
w. —, —en = federatie. fOberatib' = federatief. pberatib'ftaat, m. = federatie. fbbe•
tie'rett fit§, fdro. (1).) = zich federeeren, zich
verbinden.
Efo'bertt zie forberni.
apio, w. = wijfjesvos, teef.
5o'Ist = Fohi, Boeddha.
I. 5arten, f. —5, — = veulen. II. tartest,
fcbw. (b.) = werpen, jongen, een veulen krijgen.
Volrlettiof, m., ..f Opel, to. = veulenpark.
56101, m. --(e)s, —e = fOhn (heete, droge
heftige wind).
&Wye, w. —, —n = (oud en qwst.) forel.
5Otrre, w. —, —n = (grove) den. awren... =
vuren.
aotal'abitanb, m., •birtattg, M. = brandpuntsafstand. g y m, m. —, — = brandpunt.
$o1. — WON.
5a'sse, w. —, —n = gevolg, uitslag; vervolg,
reeks; in einer W. = zonder onderbreking;
einen Cade W. gebett = aan een zaak g. geven;
einem W.. kitten = iem. gehoorzamen; einem
Oefebi W. leiften = een bevel opvolgen; eitter
Ginlabung W. leiften = aan een uitnoodiging
g., gehoor geven; in bet W., fÜr bie W. = in
't vervolg; [5. = gevolg, stoet; volgorde;
gevolgtrekking].a ol'gegang, m. = opeenvolging. ta'negentiit = logisch, konsekwent.
5o1'oeleittnng, to. = (gereede) opvolging.
foligelo8 = inkonsekwent. aoligentabi§ett,
I. = binnen-, kamermeisje.
fol'fiett, fdp. (f.) = (einem Wilbur, einem
Zeifpiel, einem lRatgeber, einem %ate, bet
globe) volgen; (ant einen) volgen; barons
folgt = daar volgt uit; (abf. mit I).) warum
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Daft bu nid)t gefolgt? = waarom heb je (mijn
raad) niet gevolgd? wie folgt = als volgt.
totigettb = volgend; er las f es = hij las 't
volgende; f .. es finb bie Flamers = hier volgen
de namen; im f .. en = in 'tgeen volgt, in de
.e=
volgende regels, hoofdstukken enz.; ber
wie volgt; bas
e = 't volgende. torgenber•
geftattf , •tveile = op de volgende
wijze, als volgt. fornettio6 = zonder gevolg(en).
tol'gettreicb = rijk aan gevolgen. gol'aettreibe,
tn. = (volg)reeks, rij, (volg)orde. "ot'nettltinver
= rijk aan ernstige gevolgen. fol'fieretbt,
juist, logisch, konsekwent. gorges
•ritOtig
ritbtinfeit, w. — = juistheid, konsekwentie.
'urgent, fdp.
= afleiden, besluiten trekken, opmaken. ifolinerung, w. —, —en =
gevolgtrekking, besluit, konkluzie; . en
aiebett = gevolgtrekkingen (op)maken. gol'•
gelatt, m. = gevolgtrekking, -stelling; bijzin
van gevolg. fol'getvibrig = onjuist, onlogisch,
inkonsekwent. 5orgetuibrinfeit,. = onjuistheld, inkonsekwentie. aorgegeit, ID = volgende tijd, vervolg, toekomst. folfelicb = bijgevolg, dus, derhalve; [daarna; vervolgensl.
zie Wolgemilbcben. folg'.
Wolgitnabebett,
gehoor-, volgzaam, gedwee. aotglaut.
'ant
w. — = gehoorzaamheid enz.
oliant', m. —en, —en = foliant, in-folio.
o'lie, w. —n = (ver)foelie(sel) (eines
apiegels); foelie (dungeslagen bladtin, -good,
-zilver, theelood enz.); (iets onbeduidends, dat
iets beters, iets mooiers sterker doet uitkomen)
bienen = relief
relief, achtergrond; Sur
geven, als voorwendsel gebruikt worden.
pagineeren; verfoelien.
tolife'ren, fd)tv. (b.)
folio.
aolie, T. —5, ..lien u. —s
=
aolioilbattb, m.; .format,
-formaat.
at:Mo gen,
= blaadjes.
— = folklore, volkskunde.
aotflore,
folfloriltiftb = folkloristisch.
aort er , w. = pijnbank, foltertuig;
pijniging, marteling; einen auf bie fpannen =
iem. op de pijnb. leggen. goisterbant, tv. =
pijnbank. aortever, m. —s, — = pijniger,
beul. gortergerat, = martel-, folter(werk)tuig. Wollertantuter, tn. = folterkamer.
totitern, fd)tn. (b.) = folteren, martelen, pijnigen. gotiternual, tv. = folterkwelling, martelpijn. goller(tnert)intg,
= Woltergerlit.
—(e)s, —e = foment, warme
aottiettr,
omslag.
grondslag,
onb (spr.: f()), m. —s, —5
(spr.:
achtergrond. %ottbit (spr.: 15), m.
=
fag) fonds (ook fig.), kapitaal; Offentlitbe
effektebeurs,
effekten. gottbirbarfe, w.
fondsemarkt. aonbnitutbet, tn. effektehandel. gonbWittarlev, tn. = makelaar in
effekten.
—tt = fontein. gontattere,
5ontalte, to.
—s, —e; aontanelle, --n = fontanel
(alleen door huid gesloten plek in den schedel
van pasgeborenen; kunstmatige etterwonde,
afvoeringszweer). gontatteireilett, = schroei-,
brandijzer. %otttattell'ertife, tn., •rligel4en,
= fontanelballetje. gentatteit'fteitt, m. =
helsche Steen.
aootbalt (spr.: foetbal) zie Wutball.
foo'Dett, fcbtr. (b.) = foppen, beetnemen.
geOperei', tn. —, —en = fopperij, plagerij.
aorice (spr.: forse), —n = geweld, dwang.
forele'ren (spr.: ..sie..), Idttn. (b.) = forceeren.
1. orb. = f ein orbinecr: fijn gewone kwaliteit.

aDebe, w.
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-, —n = zeeboezem,
Pr i berarbeit, tn. = (mijnw.)

golf, inham.
vervoerwerk.
aBriberbabn, = transportlijn, -baan.
5Beberer, m. —s, — = bevorderaar, bescherVmer, begunstiger. Pebergefail, = (mijnw.)
ertsbak. aBebergeriift, •geftett, = (mijnw.)
hijschkooi. Peberbuttb, m. = hond, mijnwagentje. aBeberforb, m. = kool, mijnlift.
faeberlicb bevorderlijk, nuttig, voordeelig;
[snel, spoedid 55eberntaftbine, w. = (mijnw.)
ophaal-, hijschmachine.
foribent, fcbtn. (ti.) = vorderen, eischen, verlangen; (ehten 43reis) vragen; (bij leveranties)
. dart f. = inschrijven voor . Mark; etw.
non einem [an einett] f. = iets van Lem, val.;
ein en f. = tem. uitdagen ; vgl.
e ri cb t.
"Oebern, fdp. (b.) = bef Orb ern; bevorderen,
aanmoedigen, beschermen; (uit de mijn) naar
boven brengen; (bie 9lrbeit) doen vlotten;
(mijnw.) delvers; 3u Zage f. = aan den dag,
aan 't licht, to voorschijn brengen. (mijnw.)
opdelven; [bie Gcbritte f. = voortstappen; bie
21rbeit fi5rbert = schiet op, vordert; [id) f.
zich haasten]. Pr'bernid, T. —fee, —fe =
begunstiging, aanmoediging; bevordering; exploitatie. "Deberfatn = nuttig, bevorderlijk;
[snel] ; f . er %Winger = ijverig aanhanger.
abeberIttai§t, m. =(mijnw.) vervoer-, ophaal-,
opbrengschacht, Priberturnt, m. = schachttoren. aBriberftolien, m. = (mijnw.) vervoertunnel. aDebtritvede, w. (mijnw.) vervoergang.
aoriberung, ID. —, —en = vordering, eisch,
verlangen, pretentie; dagvaarding; uitdaging;
eine W. an bie Oaffe = een vord. op den boedel.
garberung, tn. —, —en = OefOrberung;
bevordering, bescherming, aanmoediging;
(mijnw.) opvoering, -brenging, ('t) tevoorschijnbrengen. aOr'berunginartett, .flibel, m.
(mijnw.) vervoerbak. gOeberborriMutta, tv.
(mijnw.) ophaal-, vervoer-, transportinrichting.
= ford.
aorelle, w.
aorellenflbarn, m.; •lcanft, m.; •teit§, m. =
forellabeek; -vangst; -vijver.
aorettle, m. —n, —n = forens, buitenwonende.
—11 = (hooi)vork.
aevite,
—tt = (grove) den.
Worle, to.
;orm, w. —, —en = vorm. formal' formed,
naar den vorm. gormalien,
formaliteiten. gonitaliWutuO, m. ..men = formaa.
d.
vormen).
lisms (overdreven in-acht-neming
aormaIiir, m. —en, —en formalist, pedant.
gormalittit, tv. —, —en = formaliteit.
fortnaliter = vormelijk, in, naar den vorm.Eforntiattberung, w. = vormverandering.
worm'arbeit, w. = giet-, vormwerk.
formaat.
format', --(e)s,—e
aormation', tn. —, —en = forrnatie.
—n = formule, formulier.
goentet, tv.
aoeutelbui§, 1. = formulierboek. foentelbatt
= als een formule, aforistisch. Windt'
vormelijk; formeel, uitdrukkelijk. 5or'inet.
= formaliteiten, ceremonieel.
tvelen,
'Denten, fcbtn. (I).) = vormen, fatsoeneeren,
formeeren. attemenletive, tv. = vormleer.
fattentenfifoteiber, m. = vormmaker, -snijder.
worIttettwelen, = formaliteiten, ceremonieel.
1or'mer, m.—s,— = vormer, modeleur, gieter.
aormleiger, m. = font tegen, gebrek in den
vorm, vormfout. lovntigetvanbt= knap, handig
in de vormen, welgemanierd. Wortstigiefier,
m. = vormgieter.
formidabel, geducht.
fortniba'bel

formieren.

222

fortnie'ren, fcbw. (b.) = formeeren, vormen,
(rang)schikken. fOrttelii0 = in den behoorlijken vorm; vormelijk, komplimenteus; formeel, uitdrukkelijk, geregeld, gewoon(weg).
abrueliVeit, W. —, —en = formaliteit,
plichtpleging, etikette. form'iod = vormloos,
misvormd; ongegeneerd, -gemanierd. aornee
toffee% w. = vormloosheid, ongegeneerdheid, ongemanierdheid. aortn'Olatte, w. =
vormplaat. aorttOreffe, w. = vormpers.
aurnt'ra4men, m. vormraam. aortnla*,
w. = vormkwestie. aonnleOtteiber, m. zie
Wormettfcbneiber.
formulier. tarmac'.
aornutfar', 1. —s, —e
ren, Ito). (t.) = formuleeren.
aornebertinberung, w. = vormverandering.
aorneberieliung, w. =vergrijp tegen den vorm.
aornt'Wert, m. = vormwaarde. aornetuort,
betrekkings-, verhoudingswoord.
1.
forfit krachtig, flink, robuust, forsch ; hupsch,
kranig.
aorWbegierbe, w. = onderzoekingszucht.
= kordaatheid, flinkheid.
aovitc4e, W.
for'Kett, fcbw. (b.) = vorschen, onderzoeken;
nacb etw., einem f. = naar iets, iem. onderzoek
doen, lets nasporen. aorliter, m. —s, — =
onderzoeker, (na)vorscher. iforift§etbild, m. =
onderzoekende, vorschende blik. aoriftbergeift,
m. = onderzoekingsgeest. apvildjung, w. —,
—en = (na)vorsching, onderzoek(ing), nasporing. aorlibuttabgebiet, 1. = gebied van
nasporing, van onderzoek, exploratiegebied.
atm% m. —(e)s, —e (w. —, —en) = (geexploiteerd) bosch, woud. aorfrafabentie, w. =
akademie voor boschkultuur, voor 't boschwezen. worit'autt, 1. = administratie van de
bosschen. aorit'auffe0er, m. = boschwachter.
a oritleantte(r) = ambtenaar bij de houtvesterij, bij 't boschwezen. aorftbeiirf, m. =
boschdistrikt. aorftbienft, m. = boschdienst.
aorftei', w. —, —en = houtvesterswoning.
forfteilii0 = for tlicb.foeftets, fcbto. (b.) =
(als boschgrond) beheeren; (iem.) meebezitter
makers van een bosch. aav'iter, m. —s, — =
houtvester. advfteret, w. —, —en, abeiter.
baud, 1. = houtvesterswoning. aevirfack 1. =
administratie, kennis van 't boschwezen; houtvestersvak. aoriffrebel, m. = vergrijp tegen
de boschwetten, strooperij. atnft'Reijitfe, m. =
onderboschwachter. foritgerestt overeenkomstig de boschwetten. iforirgevitbt, 1. —
boschgerechtshof. 5evit'gefeli, f.
boschwet.
aorft4aud, 1. = houtvesterswoning.
aorit'llbitter, m.; .inl#eftor, m.; .fultur, w. =
boschtlwachter; -inspekteur; -kultuur.
aovitlintbe, w.
kennis, Vvetenschap van
't boschwezen. forittilt
bosch.., houtvesters . 5orft`mattn, m.
leute) —
boschkundige. forftnaitlig
overeenkomstig
de boschwetten. aerit'uteitter, m. inspekteur
bij 't boschwezen. 5orifttulping, w. opbrengst van een bosch. iferftiorbttung, w. =
boschwet. apvIt'rat, m. = lid van 't boschbestuur. aoritiveibttung, w. = rekening over
de opbrengsten van een bosch. aortfreitt, =
boschrecht, -wet. forftreMttlit overeenkomstig 't boschrecht. 5orirrebier, 1. = boschdistrikt. govitictiOe, 133. = boschaangelegenheld. aotifidule, to. = grenspaal van een bosch.
aoritiftbreiber, m. = griffier, klerk bij 't boschwezen. aotiffdjule, ID. = school voor boschkultuur, houtvestersschool. aorirbergeben, 1.
= vergrijp tegen de boschwetten.
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bertualter, m. = boschbeheerder. aorftber.
Waltung, w. = boschbestuur, -beheer. aorit'•
Wart, m. = boschwachter. aptirtuefen, f. =
boschwezen. aorinnirticijaft, to. = ekonomie
van 't boschwezen. aorftWiffenKaft, w. =
wetenschap van 't boschwezen.
I. ;tort (spr. : Poor), f. —s, —s = fort, versterking.
II. fort, 91bo. = weg; voort, verder, vooruit;
unb fo f. = enzoovoort (enz.), en zoo verder;
in einem f. = aan een stuk (door), al maar
door; f. unb f. = aldoor, aanhoudend.
voortaan, in 't vervolg.
fortan'
fortarbeiten, fdp. (b.) doorwerken; (etw.)
wegwerken; iidj f. = zich voortsleepen.
fortbauen, fd)w. (1.) = door-, voortbouwen.
fortbegeben firO, ft. (b.) = weggaan, vertrekken. aortbeitattb, m. = voortbestaan.
fortbefteb(e)n, unr. (1.) = voortbestaan,
blijven bestaan; voortgezet, gekontinueerd
worden. aortlettieb, m. = voortzetting.
fortbeWegen, fdp. (b.) = voortbewegen.
fortbilben, Km. (b.) = verder ontwikkelen,
v. beschaven. aortbilbung, to. = verdere
ontwikkeling, voortgezet onderwijs. sort'.
bilbungdanftalt, 'f Jule, w. = inrichting,
school voor voortgezet onderwijs, vervolgklasse(n). aortbilbungdfurfud, m. = vervolgkursus. aorrbilbuttgOunterricbt, tn. =
voortgezet onderwijs. fortblafen, ft. (ti.)
wegblazen ; doorblazen. fortbringen, unr.
(b.) = wegbrengen, vervoeren; doen gedijen,
voorthelpen; (id) lonnte ilytt nicbt) wegkrijgen;
ficb f. = zich erdoor slaan. fortbriiten, ftw.
(1.)
doorbroeden; blijven peinzen, soezen.
aortltuer, w. duur, ('t) voortduren. fort'.
batten, fdtto. (b.) = (voort)duren. fort'.
briingen, fdtto. (b.) = voort-, wegdringen,
weg
wegduwen. fortbiivfen, unr. (b.)
mogen, mogen heengaan.
for'te (SOluf.) = forte, sterk.
forteilen, fcbto. (f.) = weg-, voortsnellen. fort'.
entWideln, fcbto. (b.) = verder ontwikkelen.
aort'etittuidetung, = verderontwikkeling.
aortOg alto, = piano.
forterben u. iidj f., fcbw. (b.) = overerven.
fortfaigen, ft. (f.) = wegvaren; (im lBagen)
voort-, doorgaan;
weggaan, -rijden;
(b.)
er fubr fort in feiner (Ergiblung = hij ging
voort met zijn vertelling; er ftibrt fort au
fcbrelen = hij gaat door met schreeuwen;
ecbiff, im Hagen) wegbrengen, -voeren.
aortifatt, m. = ('t) weg-, vervallen, ('t) ophouden, afschaffing; itt f. fommen vervallen.
fortfallen, ft. (f.) = ophouden (te bestaan),
ver-, wegvallen, niet plaats hebben. fortfegen,
fd)to. (b.) = weg-, doorvegen. fortfeilen,
fd)113. (I).) = wegvijlen; voortgaan met vijlen.
fort'ftiegen, ft. (f.) = weg-, doorvliegen.
fortftiefien, ft. (1.) = wegvloeien; voort-,
doorvloeien. fortffitgen, fcbw. (1.) wegvoeren, -brengen; doorzetten, voortgaan; (eitt
(befcblift) voortzetten, kontinueeren.
aortgang, m. = vertrek, ('t) weggaan; voort-,
vooruitgang, ('t) slagen; net melt = vooruitgaan; bie Oorftellung wirb feinen l)aben =
zal niet doorgaan. fortgeben, ft. (b.) = weggeven. fortge0(e)n, intr. (f.) = (weg)gaan,
vertrekken, voortloopen, doorgaan, vooruitgaan. fortgefelit = aanhoudend, voortdurend;
zie verder fortfeten. fortglimmen, ft. (b.) =
doorsmeulen, voortvonken.
forttelfen, ft. (b.) (einem) = iem. voort-,
vooruit-, verder-, weghelpen; fidj f. = zich
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weten to helpen. forrbelien, fcbw. (b.) = (met
honden) wegjagen; door felle vervolging
verdrijven. [fortbin' = voortaan]. forrOinfen,
weg-, doorhinken. forrbiipfen,
fcbw. (1.)
weg-, doorhuppelen.
fcbw. (1.)
aintifitatiote, m. —, —en = fortifikatie.
aortifitationd'arbeiten, 431. = versterkingsfortifiwerken. fortifiiie'ren, fdpo. (1.)
ceeren.
fortis'simo = fortissimo.
(b.) = weg-, voortjagen; f.,
forriagen,
(1.) = wegdragen, -rennen.
I. forrfonttnen, ft. (1.) = wegkomen; -raken;
voort-, vooruitkomen, gedijen; er lit frill) non
battle fortgefommen = vroeg, jong van huis
gegaan; bas ffluci) ift mir fortgefommen = ik
heb 't boek verloren, ben 't kwijtgeraakt; bie
43fIan3en fommen gut fort = komen goed uit
(op), gedijen, tieren goed. aortIontuten, 1.
= ('t) weggaan, vlucht; ('t) vooruitkomen,
vooruitgang; welslagen; er wirb fcbon fein 5.
finben = hij zal zijn weg wet vinden.
forrtattnen, unr. (1).) = weg-, voortkunnen.
(f.) = voort-, wegkruipen.
forrtriedjen,
forrfriegen, fd)to. (b.) = wegkrijgen.
forrtaffen, ft. (b.) = laten weggaan; weglaten.
forrtaufen, ft. (1.) = wegloopen, ontsnappen,
-vluchten; door-, voortloopen, -gaan; f ..b
numerteren = doorloopend nummeren. fort'
voortleven, blijven leven.
levee, fcbw. (b.)
forttegen, fcbw. (b.) = wegleggen. futileness,
weg-, afleiden.
fd)w. (b.)
forrntadjen, fd)w. (1).) = voortgaan; -maken;
mad) fo fort = ga zoo voort; fidj f. = zich uit de
voeten maken, maken dat men wegkomt.
forttnar1Cerett, fd)w. (1.) wegmarcheeren,
-trekken; door-, voortmarcheeren. fortintliffen,
unr. (b.) = weg-, verder moeten. forrnetmen,
wegnemen.
it. (b.)
forroaden, fcbto. (b.) = wegpakken; fidj f. = zich
wegpakken, zich -scheren, ook -m a d) e n.
forretanien, icf)w. (b.) = voortplanten. aort's
Oftattittng, w. — = voortplanting. foreRtapg
Oern, •planbern, pip. (b.) = doorbabbelen.
fortlitligetn, fdpo. (b.) = wegranselen.
forraunten, fdp. (b.) = wegruimen. fort'.
= doorspreken. aortreile,
reben, fcbw.
tv. = afreis, vertrek. fortveifen, fcbto. (1.) =
afreizen, vertrekken. fortrethen, ft. (b.) =
wegrukken, -sleepen; mit f. = meesleepen.
fortreiten, ft. (f.) = weg-, door-, voortrijden.
fortrettnen, unr. (1.) = wegrennen. fort'.
rotten, ftw. (b.) voort-, wegrollen; f. (f.) =
weg-, doorrollen. forrriidett, fcbw. 4).) -verzetten, verschuiven; f. (f.) = vooruitgaan,
-komen. fortrubern, fd)to. (1. u. 1.) = weg-,
doorroeien.
aangroeisel, uitsteeksel.
aortic* m.
fortf 1d)affen, fdpo. (b.) wegbrengen, -doen;
verzenden; (einen) loozen, wegkrijgen. fort'.
fcberen 110, ft. (b.) = zich wegscheren. fort'.
Ic§encOett, gym (b.) wegjagen. fortft§iden,
fd)w. (b.) = wegzenden, -sturen; verzenden.
forrittieben, ft. (b.) = voort-, wegschuiven,
voort-, wegduwen, doorkegelen. forrlibiffen,
fcfm. (f.) = weg-, doorvaren. fort1Magen,
ft. (b.) = wegslaan. fortAttingetn fcbw.
(b.) = zich voortslingeren, voort-, verderkronkelen. forridgeidiett, ft. (f.) u. fidj f.
weg-, voortsluipen. forrldgeifen, ft.
(b.)
(b.) = wegslijpen; voortgaan met slijpen; f.,
voortsleepen. forrAteOpen, fd)w.
fcbw. (b.)
voortsleepen. forrlf§teubern, fd)w.
(b.)
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(ti.) = wegslingeren. forrKtrofett, fdp. (f.)
wegsluipen. fortidgeiben, ft. (b.) = door-,
verder schrijven; kadastreeren. forrAreltett,
ft. (f.) = voortstappen, -gaan, vorderingen
maken, vooruitkomen; f ..be Oeweging =
voortgaande beweging. aortildititt, m. =
vordering, voort-, vooruitgang. aorridititter,
m. —s, — = man van (den) vooruitgang, van
de vooruitstrevende partij. forrfc4rittlit§ =
vooruitstrevend. aorthbvittantants, m. =
Wortfcbrittler. aortittrittOpartei, w. =
vooruitstrevende partij. fortfdpenttnett, fcbto.
(1).) = wegspoelen, voortdrijven. forrldpoint.
men, ft. (f.) = wegzwemmen, -drijven, doorzw.
fortlegetn, fd)w. (f.) = weg-, doorzeilen.
fortletsten fid), fcbto. (1.) = weg verlangen.
forrfenbett, unr. (b.) = wegzenden. fortlefiett,
(1.) = voortzetten, vervolgen; wegzetten.
aortletlung, m. —, —en = voortzetting, vervolgd; folgt = wordt vervolgd. forrfotten,
unr. (ti.) = wegmoeten. fortVelett, fcbto.
,(1).) = door-, verderspelen. fortfOrettgen,
fcbw. (f.) = weg-. doorgaloppeeren, -rennen.
fortfOringett, ft.. (1.) weg-, doorspringen.
forrWiten, 'dm. (b.) = weg-, voortspoelen.
forritebtett tick ft. (b.) wegsluipen. fort'.
fteffett, fd)w. (b.) = wegzetten. fortftofien, ft.
(1.) = weg-, voortstooten. forritanten, fcbtp.
(1.) = wegstroomen. forrittirtnett, lotto. (f.) —
wegsnellen, -stroomen. fortrtiirgen, 1d)w. (f.) =
(met een vaart) wegsnellen.
forrtattmetn, fcbw. (f.) = weg-, voortwankelen.
fort'trabett, fd)w. weg-, voort-; (b.) doordraven. forrtragen, ft. (b.) = wegdragen.
weg-, voortdrijven;
forrtreibett, ft. (b.)
0 f. = voortgaan, volhouden; f., (f.)
wegdrijven.
aotiu'na, w. — = Fortuna, geluksgodin.
forttuagen fic§, fd)w. (b.) = wegdurven.
fortIvitlyett, fcbw. (b.) = voortduren, aanhouden. forttudtgenb = aanhoudend, voortdurend, telkens. fortIvalsen, fcbw. (b.) =
voort-, wegwentelen, -rollers. fortloattbeitt,
Idyl% (b.) = weg-, voortwandelen, -gaan.
(f.) = weg-, verdertrekken,
forrtoanbern,
-reizen. forrtoeton, fcbto. (1).) = wegwaaien.
fortWeifett, ft. (b.) = weg-, afwijzen. fort'.
toerfen, ft. (b.) = wegwerpen, -gooien. fort'.
totrfen, fcf)to. (b.) blijven werken, doorwerken. fortloiKen, fd)to. (b.) wegwisschen,
-vegen. fortlootten, unr. (b.) = weg-, voort-,
vooruit-, verder willen; bie ea* mi11 nid)t
fort = gaat niet vooruit; es will mit ibm gar
nid)t fat = hij gaat heelemaal niet vooruit.
forrierren, fcbw. (b.) = weg-, voorttrekken,
-rukken, -sleuren. forrsieben, ft. (b.) weg-,
voorttrekken; f., (f.) = wegtrekken, -gaan,
verhuizen. aortsug, m. = uittocht, verhuizing.
1o'rum, —s, —5 u..ra = forum, marktplaats ; bas gebOrt nid)t 5u meinem dat
ligt niet op mijn gebied, behoort niet tot mijn
ressort.,
I. fair, 9Ibi. = fossiel, gedolven, versteend.
II. aoffir, —s, —ten = fossiel, versteening.
goffiltenbilbung, w. = fossielvorming.
— = foetus, vrucht.
aaltt0, m.
aoutarb' (spr.: foelaar), m. —s, —s = foulard(zijde), zijden doek.
aoura'ge enz. , zie u r.
aourgon' (spr.: foergkO), m. —s, —5 = fourgon,
pak-, munitiewagen.
aogteerier, m. —s, —5 = foxterrier.

Rover.
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foyer.
fr. = frattfo, fret: franko.
Fr. = Wranf(en): franc(s).
5raiOt, w. —, —en = vracht (lading en prijs).
fraebtbar vervoerbaar. 5rac4ebtief, m. =
vrachtbrief. frarblen, id)w. (b.) = vervoeren;
tn. —s,
'(be)vrachten. avadrter,
= be-, vervrachter. artufrtengeletrán, I. =
vrachtaffaire. araWtenntartt, m. = vrachtemarkt. ametrenniiiiigung, w. vrachtverlaging. amattrfafter, m. = konvooilooper.
fraMt`frei = vrachtvrij, franko.
aracttlifulge, w.; =ft yer (.fufmnann), ot.;
w. (.getb, I.); ageftrAft, 1.; 'gut, 1. —
vrachtilwagen (lading); -rijder ( gfiiifyer = ook:
-schipper); -(geld) (-loon); -affaire; -goed.
arac§titianbet, m. = vrachtverkeer, expeditiehandel. arniOrfarte, w. = geleibiljet. &A t'.
futicbe, w. = huurrijtuig. aratttnadgat,
korting op de vracht.
m.
m.; .1cbein,
5ratijr1lbreib, m.; .ramn, m.;
I.; staff,
1.; .Ritter, m.;
m.;
m. = vrachtllprijs (vracht); -ruimte (scheepsr.);
-tarief ; -brief; -schip; -vaarder; -stuk (kolli);
-tarief.
fradjt's unb itgli frei= franko vracht en rechten.
aratbt'bereinbantng, w. = vrachtregeling,
-overeenkomst. arac§t'bergiinftigung, w. =
vrachtverlaging. aradit'bergiitung, w. = restitutie op (van) de vracht. aracbtuerfebr, m.
= vrachtverkeer, expeditie. amOt'oerienbev,
m. expediteur. avaMtluagen, m. = vracht-,
= (grappig)
goederewagen; mit bem gri313ten
met 't meeste plezier. amdWiettel, m.=vrachtbrief. aratlit'3uic4tag,m. = premie(op de vracht).
arait, m. —(e)s, —s u. Wretcfe = (heere)rok.
arage, w. —n vraag, ondervraging,
vraagstuk, kwestie; es ift nod) bie g., ftebt
't is nog de vraag, 't staat nog te
nod) in a.
= dat is zeker, buiten
bezien; bas ift feine
kijf; One = ongetwijfeld, zonder kwestie,
buiten kijf; in W. ftellen = in twijfel trekken,
(ook) onzeker, twijfelachtig makers; es fommt
in overweging, in aanmerking; es
in W.
fommt nid)t in = (ook) er is geen sprake,
geen kw. van; bie in W. ftebenbe (fommenbe)
9ingelegenbeit de zaak in kwestie, waarvan
sprake is; bie orientalifcbe = Oostersche
kwestie; vgl. auf werf en, rid)ten u. a. 5ra'.
gebogen, m. = vragelijst. frirgetn, Id)w. (b.)
= (fcblva.) aldoor maar vragen. traigen,icbw.
(b.) = (onder)vragen; einen nad) etw., um 9/at
f. (l1); nad) elnem 1. laffen = naar iem. laten
vragen (hoe 't met ion. gaat); id) frage nid)t ben
benter, ben Xeufel nad ibm = ik bekommer
mij geen drommel om hem, ik spoor me geen
drommel aan hem; biefer 9.1rtifeI ift tan gefragt
er is veel vraag naar dit artikel ; es fragt
114, ob.. = 't is de vraag of . . . fraigenb =
(onder)vragend. ava'geOunn, m. = punt in
kwestie, vraag. ara'fier, m. —s, — vrager.
fraigerile0 = vraagziek, vragerig. ;rft'gefitti,
m. = vraagzin, vragende zin. 5ra'geitettung,
stellen van de vraag.
w. =
I. ara'geWeile, w. = manier va vragen. II.
fra'geweile = f rag w elle.
= vraagliwoord,
ara'aellwort, 1.; sseit4en,
-teeken.
fraglicb twijfelachtig, betwistbaar; bedoeld,
waarover 't gaat; es ift f. = 't is de vraag;
bas f e taus = 't huis in kwestie, 't bewuste
(bedoelde) huis. fraglob = onkbe)twijfelbaar,
onbetwistbaar.

frappieren.

5ragutent, 1. —(e)s —e = fragment. fug.
utenta'ri14 = fragmentarisch.

arag'ner, m. —s, — = (fbb.) straatkoopman.

fragIveile = vraagsgewijze, vragenderwijs.
fragiwiirbig = onzeker, twijfelachtig, bedenkelijk.
availen, $1. = stuipen, toevallen.
amnion', w. —, —en = breuk, fraktie (i. a. b.).
5vattue, w. —, —en = fraktuur, (been)breuk;
ook = aranueltbrift, w. = fraktur: Duitsche
drukletter, Gotisch schrift.
—n = fran5rangaile (spr.: frItsêze), w.
gaise (een dens).
5ratubile (spr.: frasjieze), w. = franchise
°1 0 niet-vergoede sehad,e bij zeeverzekering).
I. twilit = frank, vrij ; f. unb frei frank en vrij.
II. grant, m. —s, —en = frank.
5ranfatur', w. —, —en = frankeering. avast.
taturliernterf, m. = frankeeringsaanwijzing.
5ranfatur'3wang, m. = verplichte frankeering.
arattle, m. —tt, —n = Frank (bewoner van
Frankenland); Europeaan ( lame bes Europaers
im orient); Franschman.
I. 5rattlett, 1. —s = Frankenland. II. arattlen,
m. —s, — = (fcbwa.) frank.
arattletatiiii, 1. = Frankenrijk, Frankisch rijk.
amulenwalb, m. = Frankenwoud.
arantturt, 1. = Frankfort; W. am Rain, W.
an ber Ober. 5vattrfurter, m. —s, — =
Frankforter.
franfie'ren, rcim. (I).) = frankeeren. 5vantie'.
rung, w. — = frankeering.
Frankisch.
friinifift0
franko, (port)vrij; f. Rai = fr. wal.
?rattle
5rant'veicfb 1. —s = Frankrijk.
aranftireue, m. —s, —e = franktireur.
franjetje. avanle, to.
artinO'cipen, 1. —5, —
—n
franje.
= franjeachtig.
met franjes.
franifig
steraram, m. = Frans. aranetWel, m.
appel. aranebanb, m. = (boek in) le(d)eren
m.
dwerg(vrucht)boom.
band. 5rasti'battut,
amns'branntniein, m. Fransche brandewijn.
aranebrot, 1. = Fransch brood.
aviinedien, 1. —s, — = Fransje.

[aranle, m. —tt, —n = gran3 of ei.
avaniiala, w. — = Franciska.
araniins'ner, m. —s, imancb, m. =

Franciskaner (monnik), minderbroeder. gran.
ifbfa'nerllin, w. —, —nen, .nonne, w. =
Franciskaner non. aranii6ta'nerovbett, m. =
Fransickaner orde. arattaidlub, m. = Franciskus.
aranentann, m. = Franschman. franenan.
niftb = Fransch. anneobit, I. = ooft van
dwergboomen. ample, m. —n, —n
Franschman ; Oostenrijksch-Hong. staats-spoorwegen(aandeel). graniblelei', to. — = gallo-,
= Fransch
frankomanie. franaWletn, fcbw.
doen. araniolenfeinb, sfreffer, m. = vtjand,
hater van de . Franschen. aran3oleniu4t,
ro. = gallo-, frankomanie. 5rast3alitt, w. —,
—nen = Fransche (vrouw). franialie'ren,
f ran.
1d)w. (b.) = francificeeren; ook
feln. frania'1110 = Fransch; bas =
't Fransch; ins W.. e fiberfeten = in 't Fr.
vertalen; auf f. = op zijn, in 't Fransch;
lid) auf f. empfeblen heengaan zonder
goeden dag te zeggen. gratteperle, w. =
valsche pare!. aranilvein, m. = Fransche wijn.
frapoane = frappant, treffend,
pend. frapOi.e'ren, fd)to. (b.) = frappeeren
(treffen, bevreemd,en, laten afkoelen in

vs).
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= frees (een snij-, schaaf-,
&tele, tu. —,
vijl-, boor-, enz. machine). falai, fcbtv. (b.) =
m. —5, — = freesboor.
freezen.
= freesmachine.
&ii6Inti1t§ine,
vat, m. —es, —e = voer, voeder, vreten;
(ir.) (lekker) hapje ; vraatzucht; beeneter; (van
mot, houtworm e. d.) aanvreting, vreterij.
5ritiOvog, m. = voederbak.
= fraternizeeren.
fraternifie'ren, fcbtu.
avaternität, w. —, —en = broederschap.
I. 'vitt (900 = (oud en nog gtvst.) door(gezeten,
-gewreven e. d.). II. artatt, (f.) —(e)s, —e
= wonde plek.
m. —es u. —en, —en = leelijk gezicht,
bakkes; rare, kwajongen, bengel; malloot. ;vat'
—n = bakkes, grimas, karikatuur;
$e, w.
dwaasheid, frats, snakerij; fcbneiben =
leelijke gezichten trekken, grimassen makers.
5var3ettbilb, f = karikatuur. avatlettnellcOt,
= bespottelijk, verwrongen gezicht, karikatuur. frafgenbaft = grotesk, leelijk, verwrongen. 5ratlenittarber, .1c§neiber, m.
grimassemaker.
avau, tv. —, —en = vrouw, echtgenoote,
Mevrouw (Mevr.); unfere Ude = Onze
lieve Vrouw (Maria); bie Skircbe unferer
Hebert W.. en = Onze-lieve-Vrouwekerk;
unfere a. onze Mevr.; Neter = Mevr.,
Juffrouw, Vrouw Meier; bie g. Doftor ift nicbt
3u battle = Mevr. is niet thuis; guten Tiorgen
OM; = goeden morgen Mevr.;
%Mitt,
Ortifin = (Mevr.)
gniibige g. = Mevr.; bie
Oemablin nod) franf?
de gravin; ift 3bre
is uw vrouw, is Mevr. nog ziek? fcbOne =
(ook) belladonna, wolfskers. araul§en, j. —s,
— = vrouwtje.
fraubulaW = frauduleus.
= damescoupd. 5vau'enav3t,
&an'entibteil,
m.
vrouwearts, -dokter. aran'ettaNI, 1. —
thuis voor vrouwen.
avau'enfibilb, 1.; =bruit, w.; abunb, m. =
vrouwellportret (-beeld); -borst; -bond.
arau'etillemanbiontion, w.; s teinb, nt.; queer
w.; ggentac§, I.; =gab, 1.; gym, 1. = vrouwell6mancipatie ; -hater; -kwestie; -vertrek; -glas;
-haar (ook planten: venushaar; bergvlas).
frau'enbaft = vrouwelijk.
arau'etillbanblr§u§, m.; =fleib, 1.; Molter, 1.;
=fttet§t vrouwellhandschoen ; -kleed (japon);
-klooster; -slaaf.
aum'enljtvantheit, iv.; sliebe, w.; tv.; =lob,
1.; =mantel, m.; •pit4, m. = vrouwellziekte;
-liefde; -list; -lof ; -mantel (ook plantn.); -tool.
Wrau'enliveibtler, In. —s, —, .red)tletin, w. —,
—nen = voorstand(er, -ster), strijd(er, -ster)
voor de rechten van de vrouw, kiesrechtvrouw,
suffragette.
arau'enlifattel, •jcipteiber, sft§u§, m. =
dameslizadel; -kleermaker; -Schoen (plantn.:
vrouweschoentje; akelei).
atrau'en4Illeute, 431.; intenft§, m.; =perfon, w. =
vrouwillui; -mensch; -spersoon.
5rau'ettfirtift, 1.; =ftittinte, iv. = vrouweilstichting; -stem.
grau'entag, m. Maria-Boodschap (25 Maart),
Maria-Remelvaart (15 Aug.) e. a.
1.; .herein, m.
avau'eulltuubt, w.;
(=V ereinigung, ro.)= vrouwellkleeding (-dracht).
-laken (dameslaken); -vereeniging.
grau'enainutter, 1. ivrouwevertrek]; vrouw(spersoon); mensch, mead. avau'enatvingev, m.
= harem.
1. —a, — = (me)juffrouw, juffer,
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.

freigeifterif(0.

jonge dame; freule; Zbre Scbwerter = (Mej.)
Uw zuster. avilleteiniteuer, w. = belasting
ten bate van princessen (als zij huwden).
gauleinititt, = stichting voor adellijke
jonge dames.
fraulit§ = vrouwelijk.
frbl. = freunblicb: Ijr frbl. ed)reiben = Uw
geacht schrijven.
fret§ = onbeschaamd, brutaal; vermetel; f. wie
Osfar = zoo br. als de beul. arecirbadA, m. =
brutale aap, vlegel. aretty§eit, tu. —,
—en = onbeschaamdheid, brutaliteit; vermetelheid. 5rec4ling, m. —s, —e = brutale
klant.
ifvebegun'be, tv. — = Fredegonde.
&eberifaber', m. —5, —e (u. —z) = Frederiksdor (vroegere Deensche munt f I 10).
= fregat. 5regatlenbeget,
&cantle, w.
m. = fregatvogel.
fret = vrij, onafhankelijk; onbeperkt, ongebonden; bevrijd, onbelast, open, onbezet,
vakant; gratis, kosteloos; openhartig; los,
zonder steun; franko; unter freiem .,immel
(fd)lafen) = onder den blooten hemel; in f ..er
tuft = in de open lucht; f ..er la = open
plein; eine f ..e Stale = een vakante betrekking, vrije (open) plek, kostelooze plants
(in een school bijy.); f ..e Septum, Roft unb
9Betfdr = vrije inwoning, kost en bewassching;
f. tverben = vakant komen, worden; tin
&den, in8 5rele in de open lucht, buiten;
morgen ift f., baben wir f. = hebben we vrijaf;
f. beraus = ronduit; f. fpredrn = vrijuit
spreken, voor de vuist spreken; f. ab (hand.)
franko; f. ab tier = franko station (of schip);
f. lBabn = franko station; f. Oau = franko op
't werk; f. (ins) baits = franko thuis; vgl. aus•
geben, lob, Wur3, banb, 2auf, etfid e. a.
ro. — = Freya, Frikka.
avei'berger, —5, — = Freiberger; (scherts.)
klaplooper. aveileuter, m. —s, — vrijbuiter. areibeuterer, tv. —, —en = vrijbuiterij.
frei'beutetift§ = als vrijbuiter. &ei'bealvt,
= gratis bier.
m. = vrijgebied. avei'bier,
grerbillett, 1. = vrijkaart, -biljet.
benb = vrijblijvend. arelltief, m. = vrijbrief, brief van vrijstelling; privilegie. &eV=
burger, m. —s, — = Freiburger; Freiburgsch.
vrije burger. frei'burgift§
arei'biirger, m.
= vrijdenker
Freiburgsch. &erbenfer,
vrijdenkerij.
(-geest). areibenterei', w. —
frei'benferift§ = ongeloovig.
frei'big (bibs.) = (blij)moedig, onverschrokken.
frel'en, (b.) = trouwen; (soms) uithuwelijken, doen trouwen; [bevrijden]; f. um = aanzoek doen om, dingen naar. arerer, m. —s,—
pretendent, vrijer. &dere'', w. — = vrijerij,
huwelijksaanzoek.rei'erbf u, m.: auf Wrelers.
fiii3en geben (fteben) = trouwplannen hebben,
op een vrouw uitgaan. arel'erbutanti (felten) =
Wreter.
areregettOlar,f. = gratis exemplaar, prezentex.
= barones, vrijvrouwe.
;vellum,
frtittleitt, = freule. areilron, m. —(e)s,
—e = gerechtsdienaar (bij 't veemgericht).
frei'geben, ft. (b.) = in vrijheid stellen, vrijlaten ; (Golbaten) afdanken, naar huis sturen;
(Oriefe ufw.) doorlaten; (3iige ufw.) 'openstellen; (Gc)illern) vrij(af)geven. frei'gebig =
vrijgevig, royaal, goedgeefsch. grergebigleit,
ID. —, —en = vrijgevigheid. frergeboren =
vrijgeboren, (kind) van vrije ouders. avel'a
geift, ;veigeifterei', frergelfterift§ zie lrei15
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b en f er enz. areilletaffene(v) = vrijgelatene.
1. = vrachtvrije bagage. &etc
gerit§t, 1. = veemgericht. frei'gefinnt = vrijzinnig. 5rei'graf, m. = vrijgraaf, veemrechter.
becbburgunb Franchearei'graffrijaft: bie
onbelaste waren; cijnsComtd. avergut, 1.
vrij goed of eigendom.
5rei'bafett, m. = vrije haven. frerbalten,
It. (1.) = vrijhouden; (schp.) afhouden.
5rei'balter, —s, — = .(schp.) wrijfworst.
rei'Oanbet, m. = vrijhandel. areilgmblev,
m. = vrijhandelaar, -handelsman. freilretttbig
= uit de hand, onderhands (verkoopen), uit de
hand (teekenen); f .. er Zerfauf = onderhandsche verkoop. fret'OdubierifrO = vrijhandelsgezind, voor vrijhandel, vrijhandels...
arei'Oattb111(bieten, 1.; •ieit4sten, 1. = schieten
uit de vrije hand; teekenen u. d. h.
= (belasting)vrij huis. avei'beit,
areilaud,
—, —en = vrijheid, onafhankelijkheid;
verlof ; vrijdom, voorrecht, privilegie; td)
nebme bie a. = ik neem de vrijheid.
atertoitter, m. —5, — = vrijheidsman.
fret'beittiO = vrijheidlievend, vrijheids...
5rei'beit6tOttftel, m. = vrijheidsapostel. arei'•
beit8baunt, m. = vrijheidsboom. 5rei'beitd=
brief, m. = vrijheidsoorkonde ; keur, privilegie;
vrijgeleide.
5veilieit#11brang, m.; stamOf (=frieg), m.;
= vrijheidsllzucht; -oor.liebe, tn.; ottiitie,
log ; -liefde; -muts (jakobijnemuts).
5vei'beitdrauftt, m. = vrijheidszwijmel. ant'=
beit6ftfortirtner, m. = dweper voor (de) vrijheid.
arei'bettditttn, m. = vrijheidszin. areiloitb.
ftrafe, = vrijheidsstraf. aret'bert, m. =
vrijheer, baron. frei'berrlitb = vrijheerlijk.
5rei'berrfc§aft, tr. = baronie. arei'bof, m. =
(van krijgs- en
vrijerf, -goed. aver#ute,
andere lasten) vrije hoeve.
arei'itt, w. —, —nen = vrijvrouwe, barones.
= vrijkaart, -biljet. frellontuten,
5reilarte,
ft. (1.) vrij komen, vrijgelaten worden.
5rertor#6, 1. = vrijkorps. freilonferbatito =
vrijkonservatief. aveilugel, tv. = vrijkogel
(die door tooverkracht zeker treft). areilug,
vrij mijnaandeel (van bijstorting vrijgem.
steld).
5reilager, 1. = entrepOt; bivak. freilaffen,
It. (b.) = vrijlaten, in vrijheid stellen. &eV=
laffung, tv. = vrijlating, in-vrijheidstelling.
5reilattf, m. = vrij oriel. freilegett, fcbtv.
(b.) = vrij-, openleggen; (gebouw) weg-, opruimen. freilitt = wel zeker, ja zeker, heusch ;
wel (is waar); maar, echter, toch. arerfiebt=
bitbne, w. = open-luchttooneel.
nutter, tn. = open-luchtschilder. areilit§t=
1. =
ftubie, tv. = open-luchtstudie.
1d)tr. (b.) = vrij
vrij, gratis lot. freilefen
loten.
n).; .utufeum, 1. = openluchtfltooneel, -muzeum.
frei'macben, fdjtv. (b.) = (eitten IBrief) frankeeren; (non Scbuthen, von bittberniffett) vrij
maken, bevrij den. 5rei'madjuttg, —, —en =
frankeering ; vrij making, bevrij ding, vgl. frets
mad)en. aveilnavte, tr. = postzegel. ant'.
vrije markt. %reilttaurer, m.
*nava, m.
vrijmetselaar. 5veintaurerei', tv. = vrijmetselarij. frerntaureriffb = magonniek. 5rei'•
utattrertege, = vrijmetselaarsloge. aver=
uuturererben, m. = orde van de vrijmetselaars. arermitt, m. = vrijmoedigheid, openhartigheid, oprechtheid. fret'utiitie = vrij-
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moedig, openhartig, oprecht. avel'uttitigteit,
tro. — = Wreimut.
arel'Oat, m. = bewijs van vrijen in- en uitvoer.
5rerfaffe, .101, m. = vrije inwoner; bezitter
van een cijnsvrij goed.
areilitat, w. = vrijschaar. 5verfebtirler, m.
—5, — = soldaat van een vrijschaar. %vet'.
IcOeitt, m. = bewijs van tolvrijheid.
fcbieflen, 1. = schuttersfeest. 5reilt§ute, w.
kostelooze school. areilcliter, m. = kosteloos
geplaatst leerling. aveiltbufj, m. = vrijschot,
gratis schot; onfeilbaar schot (vgl. Wretfug el).
areilttiitAe), m. = vrij-, scherpschutter ;
die met „Freikugeln" schiet; (opera) Freim. = vrijzinnigheid. fret'.
schiltz.
finttig = vrijzinnig, liberaal. areilittnigfeit,
w. — vrijzinnigheid. freilprecbett, ft. (b.) =
vrijspreken. arei'lprecbung, tv. —, —en =
vrijspraak. areiltnat, m. = vrijstaat, republiek.
frei'Itaatficb = vrijstaatsch. 5reliftabt, w. =
vrije stad. areVitatt, to. = vrijplaats,
asyl. frei'ftefj(e)n, um. (b.) = vrijstaan, geoorloofd zijn; afgezonderd staan. fretiftebettb =
vrijstaand, afgezonderd. =
kostelooze plaats(ing), beurs. frei'ftellen, fdpp.
(b.) = (einem etw.) overlaten. areiltunbe,
to. = vrij uur, uitspanningsuur.
5reilag, m. = Vrijdag; Stiller = Goede V.
5reiste, tv. — = ('t) vrijen, aanzoek; auf bie W.
gegen uit vrijengaan, een vrouw gaan zoeken.
5reiliftt, m. = vrije tafel. areilifrOter =
vrije-tafelgast. arei'trepoe, = stoep,
border. areilibung, to. = vrije oefening.
areilverber, m. = tusschenpersoon (bij
huwelijksaanzoek), huwelijksmakelaar. fret'.
Wittig = vrijwillig. 5reilvillige(r) = vrijwilliger, volontair ; vgl. emit! CO rig. arehuils
ligeneganten, f. = vrijwilligersexamen. aver=
iettel, m. = bewijs van vrijdom (v. belasting
enz.). frel'iiigig = vrij om uit te trekken, weg
te gaan; vrij om zich te vestigen. 5reiiiiigigfeit,
tv. — = vrijheid van vestiging, van landverhuizing ; vrijheid van beweging.
fretttb = vreemd, buitenlandsch, onbekend,
[zonderling]; ficb mit f .. en febern fcbmiicfett =
met andermans veeren pronken; fid) in f . e
bEmbef mifcben = zich in andermans zaken
mengen; unter f..em 9/amen onder een
vreemden naam; W..e(r) = vreemde, vreem. es = lemand vreemds, een
deling ; jemanb
vreemde; . e babett = gasten hebben; ficb f.
gegen einen ftellett = doen, alsof men iem. niet
kent.
frentb'artig = vreemdsoortig, ongelijksoortig,
ongewoon, vreemd, zonderling. avetn'be, ID.
— = vreemde, buitenland; (ook wet) verblijf
in 't buitenland, afwezigheid; in ber =
in den vr.
arent'benblatt, 1. = Vreemdelingeblad. ;rent'.
benbudj, 1. = vreemdelingeboek. greistibenfrequeni, = sv erfetr. arent'benfilbrer, m.
= Bids voor vreemdelingen. arenebentegion,
= vreemdelegioen. arettebentifte, ro. =
vreemdelingelijst. avent'benftube, .bintnter,
1. = logeerkamer. 5reuebettuerfeto, m. =
vreemdelingeverkeer.
5remb'erregung, tr. = (el.) afzonderlijke opwekking. gretnb'beit, — = ('t) vreemde,
vreemdheid, vreemd-zijn. arentb'bertfitaft,
tr. = vreemdeheerschappij. arentbifOrOer,
m. = vreemd lichaam. frembliinbiK =
vreemd, buitenlandsch, uitheemsch.
ling, m. —a, —e = buitenlander, vreemdeling,
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onbekende. aremblingOret§t, 1. = vreemdelingerecht. frentb'fbrobig = een vreemde
taal sprekend. frentblOrattliC f ..er linters
ritt = onderwijs in vreemde talen ; f .. es
aBiSrterbut = woordeboek voor een vreemde
taal. aremblvort, 1. vreemd woord. ;reutb'g
tuOrterbucb, f. = woordeboek van de vreemde
woorden, woordetolk.
frequent' = frekwent, herhaald(elijk), talrijk,
druk bezocht. frequentie'ven, (b.) —
frekwenteeren, (druk) bezoeken. &caucus', ID.
—, —en = frekwentie, veelvuldigheid, ('t)
herhaald voorkomen; (druk) bezoek, aantal
bezoekers, (druk) verkeer.
;reale, w. —n, ;vale, I. —s, .. fen =
fresko, muurschildering. areOlogentiilbe, 1. ---freskoschilderij.
;reffablliett, areffaliere, eetwaren. 5veffbauck m. = vreetzak. areirbegierbe, to. =
gulzigheid, vraatzucht. frefrbegferig = gulzig.
averbentel, m. etenszak (voor de paarden).
—, —n = bek, moil.
averfe,
I. frerfen, ft. (Ii.) (bu frif3t, er frif3t; fraf3; fretf3e;
fri13! gefreffen) vreten, (op)eten; (tech.) (weg)itijten; er frifit fatten Rummer in fit = hij
verkropt zijn verdriet; er bat einen Marren
an ibm gefreffen = hij is gek (verzot) op hem;
bie Ytranfbeit frif3t um fit = grijpt om zich
heen, breidt zich uit. II. &ellen, 1. —s, —
vreten, eten, voe(de)r: bas ift ein gefunbenes
= dat is een buitenkansje.
m. —5, = vreter. arefferer, w. —,
—en = vreterij, zwelgerij. frerferlfd) = vreetachtig, vraatzuchtig. averrieber, 1. = geeuwhonger. ;vernier, = vraatzucht. fret' x
gierig = vraatzuchtig. ;refill*, n3., areas
line, m. —5, — = vreetzak. aretluit, w. —
vraatzucht. 5reWritipftljett, 1. = etensbakje.
aretlad, m. = etens, voederzak; vreetzak.
= vraatzucht, geeuwhonger.
areirimbt,
arefftrog, m. = etens-, voederbak. 5reff•
= vreetzak.
Wan%
;nett, 1. —(e)s, —e, arettAett, 1. —s, — = fret.
arettbobrer, m. = fretboor.
fret'ten, id)w. (b.) = (ebb.) stuk-, openwrijven;
fretzaag.
plagen. avettliige, w.
arettiviefet, 1. = fret.
= vreugde, blijdschap,
areu'be, w.
= dat
plezier, genoegen; bas matt mir
.(n)
doet mij genoegen, verheugt mij; ver
pleizier, van vreugde. freu'begthnsenn =
schitterend, stralend van vreugde. freu'betti
arm = arm aan vreugde. areu'benbetber, m. =
vreugdebeker, -kelk. avelebettbeielguttg, w. =
vreugdebetoon.
;veubett'llfeier, w. ( gfert, 1.); =fewer, 1.; 'les
vreugdelifeest; -vuur; -kreten.
frbrel, 1.
areu'bettleben, 1. = leven van genot, vroolijk
leven. freu'benleer, glod = vreugdeloos.
vreugdelied, -zang, areu'bettx
ntitbiOen, 1. = lichte vrouw. aveu'benmatil,
1. = feestmaal. averebettineer, 1. = zee van
genietingen. areu'benopfer, 1. = dank-,
vreugdeoffer. areu'bettpoit v to. = blijde tijding.
freu'benvelcb = rijk aan genoegens, vreugderijk.
areu'benfrbiefien, 1. (feest)salvo; schuttersfeest. areu'bettfrtvel, m. = vreugdekreet.
areu'benft§ufi, m. = vreugdeschot. aren'bett=
vreugdbederver. areu'bentag,
ftarer,
m. = vreugdedag. arett'bentattb m. vreugdevreugderoes,
dans. avett'betttauutel, m.
tranen van
-zwijmel.V5veu'bentriittett, $1.
vreugde. aren'benseit, w. = tijd van vreugde,
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van blijdschap. freu'beftralenn = stralend
van vreugde, van blijdschap. freubegrunfen =
dronken van vreugde, zalig. freu'bie blijde,
vreugdevol, vroolijk; ook = f reibig; f .. es
ireignis = blijde gebeurtenis. areu'bigleit,
tr. = blijdschap, vreugde, vroolijkheid.
freublo6 = vreugdeloos, treurig. freub'boll =
vreugdevol, blijde.
freu'en, ittv. (b.) = verheugen, pleizier doers,
verblijden; [fit eines Zinges f.], fit§ f. fiber
(MO = zich over 'lets verheugen, blij zijn over;
fidj f. auf (9Iff.) = zich verheugen op, zich blij
maken op, tegen (Riinftiges); fit f. an einer
Sate = zich verheugen in, over iets.
aveunb, m. —(e)s, —e = vriend; liefhebber;
[bloedverwant, familie] ; fie finb bide W.. e
(II); er ift mein W. (if); er ift mir f.
hij is mij vriendschappelijk gezind; ben W.
erfennt matt in ber Slot = in den nood
leert men zijn vrienden kennen; gut W.! =
goed yolk!
areun'beRbienft, m.; =gruff, 111.; sbanb, ID. =vriendefidienst; - groet; - hand.
areun'bitt, tr. —, —nett = vriendin. freunb'',
thb = vriendelijk, welwillend; aangenaam,
lief; (mijnw.) ertsvoerend, metaalhoudend;
f. gegen einen, 311 etnem = vr. voor iem.; auf
f ..em Sege = in der minne, bij minnelijke
schikking. areunbliebleit, —, —en =
vriendelijkheid, welwillendheid; bevalligheid.
freunblo0 = zonder vriend(en), verlaten.
freunb'naibbarlitt = als goede, bevriende
buren. areunblitaft,
—, —en = vriendschap ; vriendschapsbewijs, vriendelijkheid;
(de)vrienden; !lamina freunbgeOaftill4
vriendschappelijk, gemeenzaam, vriendelijk,
vriendbeleefd. WreurtblebafttiVett, 133. —
schappelijkheid.
areutfirfc§att011banb, 1.; xbetuei4, m.;
selgung ( g beseugung), n3.; gbilubnIO, 1.;
431.; •Ofanb, 1. = vriend=Nett% m.;
schapsilband; -bewijs; -betoon (-betuiging);
-verbond; -dienst; V-eilanden; -pand.
are'bel, m. —5, — = vergrijp, misdaad,
euveldaad, (heilig)schennis, moedwil, vermetelheld. [fre'bel =] fre'belbaft= misdadig, zondig,
goddeloos, schendend, baldadig. , fre'beln,
ftw. (b.) = (gegen, miber) zondigen (tegen),
overtreden; misdoen; stelen, stroopen. ave'i
beltat, w. = misdaad, euveldaad. fre'bentli4
zie freoelbaft. avenger, m. —s, —= boosdoener, misdadiger, zondaar, schender, snoodaard. fren gerlfd) zie f re
af t.
arlba zie Wrieb a.
riberi3ia'nif dye Xaftif, & Seitalter
taktiek, eeuw van Frederik den Grooten.
arie'ba, w. = Frieda.
frieb'briid)tg = schuldig aan vredebreuk.
arie'be, m. —ns, —n = vrede, rust; [omheining];
ernabrt, lInfriebe Der3ebrt = een, dracht maakt macht, tweedracht verzwakt;
la13 mid) in W .n = laat mij met vree (met
.n nid)t = ik vertrouw
rust); it traue bem
de zaak ('t zaakje) niet. arle'bettOableVut, m.
= ('t) sluiten van den vrede.
;rle'bentil lantrag, m.; sartifel, m.; xnuOaabe,
m.; sbotld)aft,
w.; .beningung, w.;
u). = vredes!ivoorstel (-aanbod); -artikel;
-voorwaarde;
-bode;
vddroorlogs-);
gaaf
-boodschap (-tijding).
arieibenbbrue0, m. = vredebreuk. frie'bettb,"
schuldig aan vredebreuk.
brfidlig
=felt, f.;
arie'ben011ennel, m. ; ofabne,
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tagge, w.; .ffirft = vredellengel; -vlag
(-vaan); -feest; -vlag; -vorst.
Wie'bett8fuli, m. = voet van vrede.
arlesbettaltnerlefit, 1.; *gelcbaft, 1.; .gattitt;
tottferetts, w., ileum% m. = vredellgerecht
(nu : kantongerecht) ; -(s)onderhandelingen;
-goal; -skonferentie; -skongres.
5ele'bett6furd, m. = vberoorlogskoers. 5rie's
bendrull, m. = vredekus. atiebeniinacip
w. = vredesbericht, -tijding.
benOpfeife, w. = vredespijp. 5rle'ben6.
= voorloopige vredes#rattmittarlett,
onderhandelingen. 5rie'bettOtie§tee, m. =
vrede-, kantonrechter. 5rie'bendleVut, m. ('t) sluiten van den vrede. 5rie'benitifter, m. =
vredestichter. 5tie'benftbrer, tn. = verstoorder
van den vrede, spelbreker. 5tiebettinvattat,
m. = vredestraktaat. 5tiebettOunterbatibtung,
iberiontbtung, w. = vredesonderhandeling.
= tusschenpersoon,
5rie'bettObentittler,
bemiddelaar bij 't sluiten van den vrede.
5rie'best8fIbertra g , tn.; aborlittag, m.; siete§ett,
vredesliverdrag; -voorstel;
1.; •iett, w.
-teeken; -tijd.
5rieberile, w. -(n)s = Frederika, Frida, Rika.
frieblevtis = vreedzaam, vredelievend. 5riebi.
= vreedzaamheid enz.
fertinfeit,
5tieblwf, tn. = kerkhof.
5riebUtsber, m. -5, - = bewoner van Friedland; hertog van Fr.: Wallenstein.
= vredelievend, vreedzaam, kalm,
ongestoord. 5rieblit§feit, w. - = vreedzaamheid enz., kalmte. friebliebettb = vredelievend. frieblo8 = vogelvrij.
5rieb'ricr), nt. = Frederik. 5vie'brlObov, m.
Frederik d'or (vroegere
5, -e (u. -s)
Pruia. gouden munt).
frieblaut = vreedzaam.
I. frie'ren, ft. (b.) (bit frier% er fried, fror; fare;
friere! gefroren) = koud zijn, 't koud hebben,
bibberen; vriezen; icb friere, mid) fried = ik
ben (heb 't) koud; mid) fried an ben bentben
(ob. an bie Vcinbe) u. id) friere an ben Vinben =
mijn handen zijn koud, ik heb 't koud aan mijn
handen; f., (f.) = bevriezen. II. iftieven, 1.
= hij heeft
5 = vorst, koude ; er bat bas
koortsrillingen.
vriespunt.
5tier'outtlt, m.
&lea, m. -es, -e = duffel; fries.
5vie6, m. -es, -e = duffel; (bk.) fries.
m. -n, -n = Fries. 5vie'lltt, w. -,
-nett = Friezin, Friesohe vrouw.
gierstkoorts.
5v telet, f. u. m. -5, sflebee,
5riele1tt, $1. = gierstpuistjes.
= Friesch. arieWianb, T. = Friesland.
5tieOlimber, m. -s, = Fries. frier.
Yanbtldj = Friesch.
duffelsche jas, duffel.
5rieWrod, m.
Frikka, Frija.
ating, w.
5rifanbean' (spr.: ..d,00), 1. -s, --5 = frikandeau. avitanberle, w. -n = frikandel.
5vitaffee', -s, -5 frikassee. fritallie'ren,
fdp. (b.) = frikasseeren; (ook) toetakelen.
5tittiote, w. -, -en = friktie, wrijving.
5rtutal've (spr.; friemere), m. -(s), -5 =
Frimaire, vriesmaand.
feller) = (Mi.) versch (trot, IButter, Spun;
aButtbe, q3ferbe, Zruppen); frisch, versch (2uft,
9Barfer); frisch, koel (Waller, D3inb, Wetter);
f e Mg* = schoon linnen; f es 9:Rabd)en
= frisch, levendig meisje; in f em Mtbenfen
Reim, in f er Erinnerung liege; batten =
versch in 't geheugen liggen; f . en Zatums =
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Jong, van recenten datum; von f . em = opnieuw; (91bo.) pas, versch; f. raftert, gepfliidt =
pas geschoren, geplukt; f. auf! = welaan! kom
aanl wakker op! f. barauf los! = flank er op Jos!
f. gewagt ift balb gewonnen = wie waagt die
want, een goed begin is 't halve werk; vgl.
aft, Rebrung, Zat u. a. 5viictiarbeit, to. =
(met.) ('t) frisschen, frischwerk. frildrbaden =
versch(gebakken). 5elltbe, to. - = frischheld, koelte; flinkheid, kracht; (jag.) drinkplaats (voor 't wild). Mittel*, fdp. (b.) =
verfrisschen, koelen, opfrisschen; schoon schip
makers; (met.) frisschen; (jag.) drinken (van
't wild), (jongen) werpen (wild-zwijn). 5ri'lcber,
m. -a, - = (met.) frisscher. 5rildrberb,
m. = affineer-, frischhaard. 5riWling, m. -5,
-e = jong wild zwijn; (fig.) melkmuil.
Oen, m. = frischoven. 5rilOunti, to. - =
verfrissching, verkoeling; (met.) frissching,
affineering. frilMueg' = flank weg, zonder
aarzeling.
5rifeue, m. -a, -e = frizeur, kapper.
le, to. -, --n = kapster, frizeuze. 5tifierieilen,
1. = frizeerijzer. fcbw. (1.) frizeeren.
arm, w. -, -en = tijd(perk, -ruimte), [tijdstip], termijn; uitstel; in geitellter
= binnen
den gestelden termijn; einem eine fiirBere,
getotibren = iem. een korter, langer
limgere
uitstel toestaan; 3u jeber = ten alien tilde.
frilten, fcbw. (b.) = verlengen, uitstellen;
einem bas 2ebett f. = iem. in 't levee behouden;
fein 2eben ffimmerlid) f. = zijn leven kommerlijk (zoo goed en kwaad als 't gaat) rekken.
5vilegelui4, = verzoek om uitstel, om verlenging. 5riftlage zie 91e1pefttage. grVitung,
tv. -, -en = verlenging, behoud (bes 2ebens).
verlenging van
5vifebertangerung,
termijn. ftift'Untle = in termijnen.
;dine', W. -, -en = frizuur, kapsel.
Britt, 5rItt'bo1 ver, zie Br ett.. .
-n = fritte, glasspecie, gietglas.
5ritte, w.
5rittofett, m. = glas-, frit(teer)oven.
=
5vi4, m. -ens = Faits; fur ben eaten
voor niemendal, tevergeefs. &leo, zie Writ;
• • •tritie = .frik: 31garrenfr. = sigarefrik.
ftitior = nietig, lichtzinnig, onkiesch. 5ribofis
tat', w. -, -en = nietigheid enz.
Wraulein.
5v1.
trot) = vroolijk, blij(de), vergenoegd, opgeruimd; f. fiber (2Iff.) = blij over, om iets;
feines Lebetts nicbt f. tverben = geen genoegen
hebben in 't leven, geen leven hebben. 5reir.
blij gevoel, blijde stemming.
gefilig, 1.
froli'gelaunt blij gestemd. froirgemut =
blij(hartig), vroolijk, welgemoed. fratrtic§ =
vroolijk, blij(de), opgeruimd. 5rafrlittfeit, w.
vroolijkheid, plezier, opgeruimdheid,
genoegen. frobloe'rett?(b.) (2. Bart. :
juichen, jubelen,
froblodt u. gefroblodt)
lofzingen. frotrutiitig blijmoedig, opgeruimd. 5roblititt, m. = vroolijkheid, opgeruimdheid, blijmoedigheid. froblittitig = blij(hartig, -moedig), vroolijk.
frown (frOmmer, frOmmit) = [braaf], vroom,
godvruchtig; f ..er aButifcb vrome wensch;
f es13ferb = mak paard; f. wie ears Lamm =
gedwee als een lam. 5rom'ute, m.: Sum ..n -ten bate; Bu 910 unb .n = tot nut en voordeel. 5rOtttutelefit w. - schijnvroomheid,
kwezelarij, femelarij. fratteuteln, fcbtv. (11.) =
vroom doen, den vrome uithangen. from'uten,
fcbw. (b.) (einem) = baten, helpen; bas frommt
pmm e,
3u. nid)ts = dat is tot niets nut; vgl.
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5dtit'utigfeit, w. - = vroomheid, godsvrucht,
piöteit. 5rantufler, m. -s, - = schijnvrome,
femelaar.
f)rott, zie gone en Vronbote. 5ron'aitev,
m. heeredienstakker. 5von'arbeit, w. =
heeredienst. ifrott'arbeiter, m. = leen-,
(heere)dienstplichtige. frott'bar = leen-,
heeredienstplichtig. 5rottlaner, m. = leenplichtige boer. 5ron'bote, tn. = gerechtsbode;
(soms) beul; vilder.
5venibe, w. - = Fronde; oppozitie(partij).
5ron'bienft, m.. = gone.
frottbie'ren, fd)to. (1.) = frondeeren, oppozitie
voeren.
gro'n(e), w. - = heeredienst, (fig.) drukkendzware dienst. fro'nen, fd)tv. (b.) = heeredienst
verrichten. W itten, fdp. (t).) = [dienen],
(feinen 2iiften) botvieren, (bem 2after) zich
overgeven aan, verslaafd zijn aan; ook =
f rotten. 5rOlter, -s, - = heeredienstplichtige. 5ronlaften, $1. = quatertempervasten. arottlefte, tv. = staatsgevangenis.
fron'frei = vrij van heeredienst. 5ronifutive,
vervoer in heeredienst, spandienst.
5ron'nelb, f. = heeredienstbelasting. 5rottigut,
1. heeredienstplichtig goed. 5von'forr, m. =
leenheer. gron'Oof, m. = erf van den leenheer.
5ronleirbltant, m. = lichaam van Christus;
ook 5rottleicfrttant4feft, 1. = Sakramentsdag.
5venteitfrnattiOlpiel, f. = sakramentsspel.
gron'Oferb, 1. = paard in heeredienst.
= heeredienst-, leenplichtig. iron'.
register, = register van de heerediensten.
gout, r o . -, -en = front (ook mil.), voorzijde;
V. mad)en = front maken; (gegen einen)
macbett = (ook) weerstand bieden, zich verzetten. 5rontal'anntiff, m. = frontaanval.
5vontiftAg', 1. -es, -e = frontispice, fronton;
(titelbiad, -vignet.) 5ronflittie, tv. = frontlljn,
frontlinie. aront'offilier officier (bij den
troep). avontiolbat, m. = soldaat bij den
troep.
botvieren, ('t) zich-over5rOltung, tr. geven aan, vgl. fröne n. zfron'begt, m.
opzichter bij de heerediensten.
5volc§, m. -es, WrOfcbe = (kik)vorsch, kikker;
kikvorschgezwel; gymnaziast; slof (aan de viool);
voetzoeker; houten blokje om iets vast to
zetten, klamp; lei fein wees niet bleu;
Vrafcbe werfett keilen, scheren (steentjes tangs
't water), kiskassen. 5rofrOiaber, w. = kikvorschader Witter ber 3unge). 5rolcrbit, m. =
-s,
kikvorschebeet; duitblad. 5vOlcirt§en,
ijzer voor
kikkertje. 5rog1'eilen, 1.
=
-s,
't kikvorschgezwel. 5raftrierte,
kikvorschkikkertje. 5rofttrgeft§tottlft, to.
gezwel (unter ber 3unge). avolrfrfettle, w. =
kikvorschebilletje. ffroftblacio, w. kikkerpoel. aroftfriatit, m. = kikkerrit. 5roftir.
Wet, m. = waterweegbree. aroftWuttitt'le.
Meg u. 5voliOlnattO'lertrieg, m. = de oorlog
van de muizen en kikvorschen.
aroft, m. -es, WrOfte = vorst, koude, kilte,
kilheid, koortshuivering; bevroren grond en =
= winter(bull, -hand, -voet).
5roftbettle,
I. frO'fteln, fcfm. (b.) = huiveren (van de koude),
huiverig zijn, rillen; id) frOftele, mid) fraftelt =
ik ril, huiver; es frOrtelt = 't vriest wat.
II. 5rO'fteht, -s = konde rilling, huivering.
fro'ftig = rillig, huiverig, kouwelijk; koud,
vriezend; koel, koud, kil, ijzig onverschillig.
5voltigfeit, w. - = koude, vriezend weer,
koelheid. &bitting, m. -s, -e = koudkleum,

kouwelijk Dries. 5roftpilatter, T. = pleister
voor wintergezwellen. 5roft'Outtft, m. =
vriespunt. froffror = rood van de kou.
groft'falbe, w. = zalf voor wintergezwellen.
5roit'Kaben, m. schade door de vorst
veroorzaakt. 5roftTuntiter, m. = wintervlinder. froftitarr' = stijf van de kou, verkleumd. FfrortIvetter, 1. = vriezend weer, vorst.
frottie'rett, id w. (b.) = wrijven, boenen.
5vottievibatibitrpteL m. = frotteer-, badhand= wrijfdoek.
schoen. 5rottierlud),
kb. = rant en: franks.
5ruc§t, to. Wrild)te = vrucht (ook fig.), (fbb.)
graan, koren. 5rucbrabgabe, to. = belasting
op de vruchten, op 't graan. 5ruditabtreibung,
w. = vruchtafdrijving. 5rue§t'adev, m.
korenveld. 5nubtaft, m. tak met vruchten.
5ribt'auge, 1. = vruchtknop. frutbfbar =
vruchtbaar, -dragend; f. an (Zat.) = vruchtbaar in. arttc§Fbatteit, tr. - = vruchtbaarheld. 5ruc§t'baunt, m. = vruchtboom. 5rudit'.
bebtiftnid, = zaaddoos, klokhuis. Writttt's
Mute, w. vruchtbloesem. 5rur4t'boben, tn. =
graanzolder; (bot.) vruchtbodem. anufWbon.
bon, 1. u. m. = vrucht(e)bonbon. 5rtubt'bratutt.
= korenbrandewijn. frtubt'bringenb
Wein,
= vruchtdragend, -baar, voordeelig, winstgevend. 5riliOrtben,
-s, - = vruchtje;
fauberes
= deugniet, rakker, (ir.) lief wicht.
frutblett, fd)w. (b.) = uitwerken, nut doen,
baten, [vruchtbaar maken, vrucht dragen].
5ruititertrag, tn. = opbrengst (in vruchten,
vruchte6tend.
graan e. d.). fruibt'effettb
5rnt§telfig, m. = vruchteazijn. %rtt4tifelb,
= korenveld. antifit'garten, m. = boomgaard. 5ruitt'gebtinge, = guirlande, festoen.
5rut§t'fielgutle, 1. = zaaddoos. 5ruttrgattin,
= Godin van de veld- en boomgewassen,
Ceres, Pomona.
gritc§rOattbel, m. handel in vruchten, in
graan. 5rue6t0tinblev, m. = graan-, oofthandelaar. 5=0*M, w. = vruchtvlies.
5ritt§tOorts, = Koren van overvloed. 5nuOt's
= vrucht-, zaadhulsel. rudjt'Ijiilf e,
Ofille,
schil van graanvruchten. aruciWitOtel,
w. = vrucht-, zaadhulsel. 5riteOtteitti, m. =
vruchtkiem. 5rtubefern, m. = pit, kern (van
eery vrucht). 5rut§t'lnolpe, tr. = vruchtknop.
gructiffnotett, m. = vruchtkiem, -beginsel.
5ritOtiforb, nt. = vruchtemand. 5ritc§t'forn,
T. = graankorrel.
fruebtlob = vruchteloos, nutteloos, onvruchtbaar. 5ruOtofigteit, - vruchteloosheld enz.
5rnefOnaler, m. = vruchteschilder. 5ruc4F•
manget, tn. = gebrek aan vruchten, aan graan.
5ruittIttarft, m. = graanmarkt. gruciWntottat,
m. = vruchtmaand. 5rtiOnietung, =
vruchtgebruik. fritibt'veitb = vruchterijk, rijk
aan vruchten, voordeelig, vruchtbaar. 5ruci)t's
Leif e, to. = rijpheid van de vruchten. 5rndjt'•
faft, m. = vruchtesap. 5rneiWiMate, w. =
vruchteschil; -schaal. 5rtuttftliet, f. = (geschilderde) vruchten, stilleven. frucbttragenb=
vruchtdragend; voordeelig. 5rucbtiverbfet.
trirtfr6aft, w. = vruchtwisselstelsel. 5ritc0f.
Wein, m. = vruchtewijn. 5nuttluder, m. =
vruchtesuiker, fruktoze.
frugal' = matig, sober, eenvoudig. 5rufialite,
matigheid, 3oberheid.
ftiit) = vroeg(tijdig); von friiber, frilbeiter
zugenb an = van de vroegste, prilste jeugd
af ; bie f .. ern Xlinifter = de vorige ministers;
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bie f erten 91ad)ricbten = de eerste (vroegste)
berichten; beute f. = van morgen vroeg;
morgens f. 's morgens vroeg; f. am Storgen,
am f .. en allorgen = vroeg in den morgen;
meitte libr gebt 3u f. = loopt voor; f rilber =
vroeger, eertijds; f..er ober ipiiter = vroeg
of laat, te eeniger tijd; frilb(e)ftens = op zijn
vroegst; am frilberten = 't vroegst.
5410'110W, tn. .tOrifole, w .; a blate, to . =
vroege appel; v. abrikoos; v. peer.
vroegwerk, morgenwerk.
;rtlfrarbeit, w.
I.
II. aril*, w. — = vroegte;
zie
= heel in de vroegte.
in alter
w. = vroege erwt.grilrfaiot, to. =
vroegrit. artib'gebet, 1. = ochtendgebed.
ontijdige geboorte.
ariiirgeburt,
gotte6bienft, m. = vroegdienst, -kerk. aviw.
jar, 1. = voorjaar. ariiblartoffel, w. =
vroege aardappel. atiitrfire0e, to. = vroegkerk.
aviiirfirfcbe, w. = vroege kers. 4'110111,g =
vroegwijs, -rijp.
atiiffting, m. —s, —e = lente; te vroeg
geboren kind vroegeling.
w.; .feter, w.; .tuft, w. =
lentellbloem; -feest; -lucht.
arilirtingOntorgen, m. = lentemorgen.
lingdnacbt'gleicbe, to. = voorjaarsnachtevening. ariiIrtiugOunft, m. = lentepunt.
m.; 'Wetter, 1.; g ieicben, 1.;
.iett, w. = lenteliclag; -weer; -teeken; -tijd.
aviiruseffe, w. = vroegmis. atillfrutette, w. —
metten. frtibutor'gen6 = 's morgens vroeg.
ariib'obrt, 1. = vroeg ooft. ariityWivilM(e),
ro. = vroege perzik. ariib'Orebigt, w. = vroegpreek. atilirvegen, m. = morgenregen. friib'.
w. =
reif = vroegrijp, voorlijk.
vroegrijpheid, voorlijkheid.avii0lant, w. =
vroeg gewas. ariitric§ie§t, tv. = (mijnw.)
ochtend-, vroegwerk. griitricboOtien, m. =
morgendronk, voormiddagglaasje. ariwftfid,
1. = ontbijt; 3weites = twaalfuurtje.
4.1110141ot, fcbw. (1.) = ontbijten.
ftiliWett, to. = tijd voor 't ontbijt.
=
= morgenuur. atii0leaube,
ftunbe,
vroege druif.
= vroeg(tijdig, -rijp).
w. = vroegrijpheid.
aruftiber' (spr.: fruuk .), m. —s, —s =
fructidor, vruchtmaand. Wruftifitation', to. —,
—en = vruchtvorming; aanwending, tennutte-making. fruftifiate'ren, fcbw. (b.) =
vrucht dragen; aanwenden, in praktijk brengen,
partij trekken van.
= gaf3: vat.
F.Scbtliffet, m. = F-sleutel.
= Wunfentelegrapbie.
W.
;08, m. —es, Wilcbre = vos; eitt icblauer =
een slimme v., een slimmerd; ($ferb) vos;
(ffienid)) rooie; slimmerd; student (in 't eerste
halfiaar); goudstuk, geeltje, goudvisch; (Q311.
gemerren =
larb) beest; bieren Deg bat ber
deze weg is langer dan overgeven is; bem
betcbten = bij den duivel te biecht gaan;
einen W. icbier3en = overgeven, kalven; ber
iinbert wobl ben Zalg, abet ben ecbalf =
de vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn
streken. fu46'artig = vosachtig, als een vos.
;uttWbalg, m. = vossehuid, -vel. audiWbavt,
m. = roodbaard; (plant) boksdoorn. 5146'.
= vossehol. afieb6Aett, --s, — =
ban,
vosje. auttWeilest, 1. = vosseknip, -val.
plagen, kwaad maken;
fucblen, fcbw. (b.)
= 't ergert mij dat . ..;
es fucbrt mid), bar;
zich ergeren, nijdig zijn; einen
lid) f.
f.
een beest maken.

f Milers.

gueWfatte, w. = vosseval. au4irgruberm. =
vossekuil. gurftrimar, vossehaar; rossig
haar. audWbfitte, w. = loerhut v. d. vossejager.

audrita, atublie,

—,
= foksia,
fuchsia.
flubitcbt = ros(sig). fwb'fig vossig; ros(sig);
woedend.
aurbfin', 1. —5 = fuchsine, roode anilinekleur.
uch'f in, to. —, —nett = wijfjesvos.
atubCfagb, w. ;
1. = vosselljacht; -hol.
aut46'major (met 5), m. = oudere student,
die de Wfubie inwijdt. aue§Emift, m. = vossedrek. auctiO'peti, m. = vossevel.fucbO'pretten,
id)to. (b.) = jonassen. fucbWrot' = ros(sig).
5tbdicbeite, w. = vosschimmel. atufWicbret,
m. u. 1. = grove hagel. aurft#'10tuan3, m. =
vossestaart (ook plantn.); handzaag; flikflooier;
mit bem rtreicben = pluimstrijken, flikflooien. furbbicbturtn3e(t)n, icbw. (1).) = pluimstrijken. flikflooien. audid iftWattaer, m. —s,
— flikflooier, pluimstrijker. atubbf d)tuatt.
ierei', w. —, —en = flikflooierij, pluimstrijkerij. ftscbO'fcbtutin&erifeb = flikflooierig. aut4O's
ftute, w. = vosmerrie. flubdIteuletd)Wilb'
= woest, woedend, schrikkelijk kwaad.
auc§let, w. = [een soort breede degen;
slag met de platte klingj ; (tucht)roede, plak;
unter ber.
iteben = onder tucht, onder de
plak staan. fueblefn, fd)tr. (b.) =1(einen) afstraffen] ; (mit ben biinbett uitro.) schermen,
beweging maken, in 't road slaan.
fudj'tig = (bed.) kwaad, boos, nijdig.
5u'ber, 1. —s, — = voer, wagenvracht; voedervat (groot wijnvat). fu'berWeile = bij wagenvrachten; bij (voeder)vaten.
aug, m. —(e)s = [doelmatigheid, gepastheid,
geschikte gelegenheid]; recht, bevoegdheid;
mit W. unb 9lecbt, mit gutem g. = met goed
recht, terecht, gevoeglijk. gug'battf, =
reeschaaf. au'ge, to. —, --n = voeg, keep,
sponning; fuga; aus ben W. .n gebett = uit de
voegen gaan, uit 't verband raken; verkeerd
gaan, verk. loopen. aii'gebant, w. = reeschaaf.
aii'fiebod, m. schaafbok. aug'eifett, 1. =
-feile. fu'gen, id)w. (1.) = (tim.) verbinden,
(tuts.) voegen. fiVgett, Rim. (b.) = voegen, verbinden, in elkaar zetten; ber 3ufall bat es fo
gefilgt heeft 't zoo beschikt; Tic§ f. = zich
voegen, zich schikken, zich plooien; rid) ben
ilmfttinben, lid) in bie lintittinbe f. = zich
naar de omstandigheden pl., sch., in . . . berusten; nad) anbent f. = zich naar anderen
sch., voegen; er will rid) nicbt f. = zich niet
onderwerpen; wte es rid) gerabe filgt = zooals
't uitkomt. ftegettartig = bijwijze van fuga,
fugaachtig. gu'Rentuert, I. = lasch. aiigeloort,
1. = voegwoord.
fug'gern, icbto. (1.) = handelen, kwanselen.
auglette, = voegspijker (bk.). NOM) =
gevoeglijk, geschikt. fuglod = onrechtmatig,
willekeurig.
= handelbaar, meegaand,
gedwee. afiglautfeit, w. — = handelbaarheid,
meegaandheid. m. —, —en = voeging,
verbinding; (be)schikking; eine W. bet Um.
fttinbe = een samenloop van omstandigheden.
filbl'bar = voel-, tastbaar; [gevoelig]; einem
etw. f. macbett = iem. lets doen gevoelen,
begrijpen; f. macben = zich doen gevoelen.
aiibt'barreit, w. — = voelbaarheid enz.
ffilyten, fcbw. (b.) = tasters, (ge)voelen, gewaar
zich voelen (ook „beset van
worden; itch f.
zijn einen waarde hebben"); ficb gliicflicb, ge.
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fcbmeicbelt, verIett f. = zich enz. (ge)voelen;
ficb eitt(en) Mann f. = zich als man voelen.
fliblenb = gevoelend, [gevoelvolj. ;flirter, m.,
aiitillabett, m., ibovn, 1. = (voel)spriet,
voeldraad, -horen, voeler (ook fig.); bie Witblf
biSrtter ausitreden = de voelhorens uitsteken.
fiibllob = gevoelloos, ongevoelig. aiitalolig.
felt, w. — = gevoelloosheid, ongevoeligheid.
5 fibl'ilii(3e, w. = voelspriet, baardvezel.
aiitYlung, W. — ---- [gevoelj, voeling, aanraking, kontakt (mit einem babett, bebaltett).
guirre, to. —, —tt = wagenvervoer; voer,
wagenlading, -vracht; tocht; rijtuig; mittels
W. = per vrachtwagen, per as.
fiib'ven, fcbtv. (b.) = (einen Vinben, einen an
ber banb, ein gliidlicirs £eben, in Zerfucbuttg)
leiden; (einen Zitel, Strieg, einen FPro3e13, bas
1Bort, bas Stommanbo) voeren; (bas Scbtvert,
bie weber, ben a3efen) voeren, hanteeren; (einen
leweis) aanvoeren; Reben f. = redeneeringen
houden; (einem bie 6 anb, ein 0000 leiden,
besturen, (ook: ein Oeid)aft) drijven; eine
Dame f. = een dame den arm geven, de cavalier van een dame zijn; (einen Wremben) den
weg wijzen; (auf bie Spur, mit fit) brengen;
(ein 9.1mt) uitoefenen; (bas 9tuber) in handers
hebben; (etw. bet lid), im 93lunbe) hebben;
(bit fart ben stamen Oottes nicbt unnft13(lid)) f.
= niet ijdellijk gebruiken; (einen bleb, edjlag,
Cato f3) toebrengen, doen; Wien %thief f. wit
nid)t = verkoopen, hebben we niet; einen
Ijintevb Qid)t f. = iem. om den tuin leiden; ittO
Zerberben f. = ten verderve voeren; alle
Bege f. nadj Rom = leiden naar Rome; einen
Oraben, eine Mauer um etw. f. = een gracht
om lets graven, een muur om lets bouwen,
optrekken; fic§ f. = zich gedragen, zich houden.
vgl. 9.tuf gcbt, dud), (biz, enbe, Oetngel.
banb, 0 etniit e. a.
aiWver, m. —s, — = leider, gids; handleiding;
aanvoerder. aiWreramt, 1. = post van leider
of gids, leiding. 5 iiO'rerfcbaft, w. = leiding,
bestuur, bevel; (de) gidsen. anbr'frotte, w. =
verplichte karredienst, spandienst. 5 uftege.
Mgt, 1., 5 Oribaltereii, w. —, —en = stalhouderij. anbetyrr, m. = stalhouder. 5 do'.
the*, m. = voermansknecht; paardeknecht
(bij den boer). aubelobn, m. = vracht(loon).
aubv'mattn, m. —(e)s, ..leute = voerman.
Wrung, w. —, —en = leiding, bestuur;
gedrag; ('t) voeren (eines $ro3effes); ('t) houden
(bet Zitcber); leisponning. aiityrttuadatteft, 1. =
bewijs van goed gedrag. atilyrungOlifte, w. =
conduitestaat, aiib'vuttaditange, w. = (ge)leistang. 5 iityrung6ieugnio, 1. = bewijs van goed
gedrag. aubebergiitung, w. = vergoeding
voor vracht, vrachtrestitutie. autolvagett,
m. = boere-, vrachtwagen. 5 ubrIveg, m. =
rijweg. attigituert, 1. = voer-, rijtuig, wagen ; W.
3u vermieten = paard en rijtuig to huur;
etgenes W. = einen gerij, rijtuig, equipage.
futylverrett, fcbtv. (b.) = rijden, zich druk
bewegen. 5 ufg'wevf6befilier, m. = stalhouder.
gubettlefett, 1. = karrevoer, vervoer per as.
5 iill'app avat, m. = vultoestel, aanvuller.
51111'bie r , 1. = vulbier. aiill'e, w. — = overvloed, menigte, rijkdom; volheid; gevuldheid;
zwaarlijvigheid; vulsel (einer q3artete u. bgl.);
fitOne Q3ilber hie W., in &Ile unb W. = in
overvloed, bij de vleet. %Weimer, m. = vulemmer.
I. ;Wien, 1. —s, — = veulen. II. 'Arlen, 1d)w.
(b.) = (op)vullen, vol maken; Wein in, auf
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Wlaidrn f. = op flesschen doen, bottelen; in
Warier f. = in vaten doen.
aiirlenlIgarten, m.; .ftall, m.; .ftute, w. =
veulenlipark; -stal; -merrie.
awit(en) anott, m. = wisseltand (van 't paard).
aiill'erbe, w. = (bk.) vulaarde. aillrfeber,
w. = vulpen. aiittliaar, 1. = vul-, stophaar.
aiurborn, 1. = Koren des overvloeds. faille =
gevuld, vol. affiliate% tD. — = dikte, korpulentie. aiitt'ofen, m. = vulkachel. ;wort,
m. — (mijnw.) laadplaats. aiittlel, 1. —s, — =
vulsel. 5 iittiftein, m. = vul-, stopsteen.
5 iiirftriC m. = vul-, maatstreep (op glazer
e. d.). ;mune, w. —, —en = ('t) vullen;
(aan)vulling; vulsel; paneel. %i ''Weirs, w. =
vulwijn. aiiit'wort, 1. = stopwoord. fultnittant'
= fulminant, bliksemend, razend, woedend,
dreigend. ;lamination', tro. —, —en = fulminatie, ('t) bliksemen, (pauselijke) banbliksem.
fulutittie'ven, fcbw. (1.) = fulmineeren.
funtinteln, 1d)w. (1.) = frommelen, (rond)tasten.
lunb, m. —(e)s, —e = vondst, tref; gevonden
voorwerp; vinding.
auttbautent', 1. —(e)s, —e = fundament,
grond(slag); etw. aus hem W. fennen, verftel)en=
lets in den grond kennen. annbatnent'... —
fundaments..., grond. . ., fundatie... funba.
mental' = fundamenteel, fundamentaal, eerste,
grond... 5 unbamente. . . = grond... funba.
mentie'ven, fcbtv. (b.) = fundamenteeren,
fundeeren, 't fundament (den grond) leggen.
annbation', w. —, —en = fundatie, stichting.
5 unb'biebitabl, m. = toeeigening van een gevonden voorwerp. aunb1165, 1. = nieuwgevonden ertslaag. auttb'nelb, f. = vinderloon.
aunb'grube, w. = (nieuw ontdekte) mijn; (fig.)
(rijke) bron, vindplaats, goudmijn.
funbie'ven, fcbw. (b.) = fundeeren; motiveeren,
gronden ; funbierte Scbulb = gefundeerde schuld.
aunbie'rung, tv. —, —en = fundeering enz.
vgl. f unb I er ett.
fiin'big (mijnw.) : f. werben = een ertsader
enz. ontdekken, vinden; einen (Dana f. ma=
den = een ertsader vinden; f. = (ook) ertshoudend, ontginbaar. a unblobtt zie Winb erl On.
5unb'ovt, m. = vindplaats. auttb'rei0t, 1. =
recht van den vinder. guntelat§e, w. = gevonden voorwerp. aunblebar§t, m. = mijnschacht,
waarin nieuwe ertslagen gevonden zijn. ;unb'.
fttitte, w. = vindplaats.
airtten, f. = Funen.
fiinf = vijf; hie W. = de 5; (has W. = 't vijftal); er fann nid)t Ms f. stiblen = kan Been
tien tellen; es fittb unfer fiinf(e), wir filth au
fiinf(t), 3u fiinfett = we zijn met z'n vijven;
vgl. ger abe I. aiinfattlettart, m. = vijfachtste-maat. fiittrattig = in vijf bedrijven.
fiittravutig = vijfarmig. fiittrbliitt(e)rig =
vijfblad(er)ig. ffitefe = f iinf. %Unreel, 1. —(e)s,
—e = vijfhoek fiittredig = vijfhoekig. aiinc
ter, m. —s, — = een van 't vijfde (regiment);
wijn van 't jaar '05; stuiver (5-kreutzerstuk),
dubbeltje; lid van een raad van vijven enz.
fiiteferler = vijfderlei. fiittrfaik iftiltig =
vijfvoudig. aiittrflatt, 1. —(e)s, —e, sffticinter,
m. —s, — = vijfvlak. aiittrfran't(en) ftiiil, 1.
= vijffrankstuk. fiinf'filijig = vijfvoetig.
fiittfbun'bevt = vijfhonderd. fiinfbutebertfte
(bet, bie, bas) = vijfhonderdste. Wiinfbutt'•
bertftel, 1. —s, — = vijfhonderdste (deel).
fiittriabrig = vijfjarig. fiittriabrlic# = vijfjaarlijks(ch). aiitafro'nenftftit, f. = stuk van
5 kronen (Oostenr.). fiinftnal = vijfmaal.
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fiinrutatig = vijfwerf, vijfmaal herhaald. NW'.
nuinn(er)ig = vijfmannig, met 5 meeldraden.
aiinfutartliOein, m., •ftfitf, 1. = biljet, geldstuk van 5 Mark. fiinfmonatliM = vijfmaandelijks(ch). afittrOiinber, m. —s, — = vijfponder. ffittrOffinbig = van 5 pond, vijfponds... fiinfOrogentig = a 5 procent,
vijfprocents... fiinfreibig = van, met vhf
rijen.
fiint'llfaitia; 'Rag; ',Ring; sitiracbig; :Wins
utig; attigig = vijfifsnarig; -zuilig; -zijdig;
-talig; -stemmig; -daagsch.
ffinftaulenb = vijfduizend. fiinftaulenbite (ber,
bie, bag) = vijfduizendste. afinftaitlenbitel,
1. —5, — = vijfduizendste (deel). ftinfte (ber,
bie, bas) = vijfde; beinricb ber W. (V.) = Hendrik de Vijfde. ffittfl(e)imib' = vijfdehalf.
fiinfteitig = vijfdeelig. afinflet, 1. —s, — =
vijfde (deel); bas a., brei w. nom Metvittn =
't vijfde, drie vijfden van de winst; emit f.
Meter, eine f. 901eile = 1 /6 Meter, 1/5 mijl.
fiinflen0 = ten vijfde. fiittrunbgtvangig =
vijf en twintig. aiinfuOv'tee, m. = five o'clock
(tea). fiinftvInf(e)lig = vijfhoekig.
fiinfgat)tig = vijftallig. ffinfletnt (u. funf's
gef)n) = vijftien. aiinfielpted, I. ,---- vijftienhook. afittriefoter, m. = 15-kreutzerstuk,
schelling; een van 't vijftiende (regiment); lid
van de kamer van 15 enz. fiittriebute (ber,
bie, bas) = vijftiende. aiittriebtttel, I. = vijftiende (deel). ffinfleitig = vijfregelig. ffinfilg
(u. funf'gig) = vijftig. alinfiigev, m. —s,
— = vijftiger; een van 't vijftigste (regiment);
wijn van 't jaar '50; bie f. Zat)re = de vijftiger
jaren (tutschen '60 en '60). fiinrgieciOrig =
vijftigjarig. fiinf'gigfte (ber, bie, bas) = vijftigste. aiinfligitet, f. —s, — = vijftigste
deel. fiittrginfig = vijftandig ; vgl. (5 a b e I.
fungte'ven, fcbtv. OM = fungeeren.
aun'ett4, m. —, — zwam, fungus.
aun'int6ftittre, to. = zwamzuur.
aÜnflten, 1. —s, — = vonkje; fein W. 13er.
itanb = geen vonkje, geen greintje verstand.
aunt'biettit, m. = draadlooze telegraaf.
austle(n), m. ..fen(5), . . fen = vonk, sprank;
fein W. (von) boffnung = geen zweem van hoop.
funletn, id)w. (1).) = vonkelen, fonkelen,
schitteren, blinken. funlel(na'gel)neu' =
(spik)splinternieuw. [funlen, fd)w. (b.) =
fonkelen]. auttlenabteilung, w. = afdeeling
voor draadlooze telegrafie (in 't leger). aunlen.
**teller, m. = vonkemeter (el.) futtlettfOrtifienb
= vonkelend, vonkespattend. aunifenfOrui0,
zie Wunffpruci). aunlentelegramtn, I. =
draadloos telegram. auttlett(telegra0bett).
Itation, to. = station voor draadlooze telegrafie.
aun'tentelegvapbie, w. = draadlooze telegrafie, radiotelegrafie. aunlettaieber, m. =
ontlader (el.). aunler, m. —s, — = marconist.
aunflOvitc4, m. = draadloos telegram.
auttftion', w. —, —en = funktie. aunftiontie,
m. —s, —e = funktionaris. funftionie'ven,
Id)w. (I).) = fungeeren (dienst doen, werken),
(van mechanismen) funktioneeren, gaan.
auttlet (atm*, auttle, aunlet), w. —, —n =
(gwst.) slechte (olie)lamp.
I. fair, F43rtip. mit x(11. = voor; Gcbritt f.
ecbritt = stap voor stap; ein Stittel f. bas
Wieber, Gefiibi f. TRulif, eine Warnung f. bid)
(alle 11); ffircbten f., lid) iingltigen f., 3ittern f.
einett = (uit belangstelling) voor, om iem. bang
zijn, zich ongerust maken, beven; f. ibn ift bee
au vie, fcbliblicb, er tit grof3 f. fein 21Iter (//);

filtiorglid),

flits erite = vooreerst, ten eerste; er ift immer
f. lid) = altij'd op zich zelf; an unb f. lid) = op
zich zelf (beschouwd); f. einett fprecben, $artei
ergrelfen = voor iem. spreken, de partij opnemen; bas bat vies f. lid) = daar is veal voor;
f. 3wei arbeiten, was f. ein Oucb, id) bane ilm
f. einen beucbler, f. bumm (alle 11); einett f.
volt nel)men = voor vol aanzien; f. viel Oelb
etw. faufen, f. etw. bilf3ett (ii). II. !fir, 91bv.:
f. unb f. = voortdurend, onophoudelijk.
III. aiir, 1.: bas W. unb Viber = 't voor en
tegen.
auraige (spr.; .. aazje), w. — = fourage.
furagie'ren (spr.: . .zjie. .), fcbw. (1.) = fourageeren, levensmiddelen halen.
fiirbaff u. 'Debut = voort, vooruit, verder;
I. geben = doorloopen.
aiiebitte, tv. = voorspraak, een goad woord,
voorbede; bei einem W. einlegen (tun) fur =
bij iem. een goad woord doen, voorspraak zijn
voor. aiiribitter, m. —s, — = voorspraak,
-spreker, bemiddelaar.
auec4e, w. —, —n = voor, groef, rimpel;
W. .n 31e1)ett = voren maken, rimpels to voorschijn roepen. turAnt, fdp. (b.) = (voren)
graven, groeven, rimpelen; klieven, doorsnijden. fuedottartig = gelijk een voor.
furAentvelle = bij groeven, bij voren. an'.
c§ettgat)n, tn. = gegroefde tand.auvAettiieben,
1. = ('t) graven van greppels voor afwatering
enz. vgl. ook Wur cb e.
aurc4t, tv. — = vrees, angst, bezorgdheld, W.
vor (Dat.) = vr. voor; einen in W. feten, jagett
= iem. vr. aanjagen; aus g. 5u fallen = uit
vr. van (of om) to vallen. furt4t'bar = vreeselijk, verschrikkelijk, geducht, ontzettend,
ontzaglijk. aurc§tbavreit, w. — = verschrikkelijkheid, geduchtheid. fiivOlen, fd)tv. (b.) =
vreezen, bang zijn, vrees koesteren, zich ongerust maken; id) ffircbte ibn = ik vrees hem, ben
bang voor hem; id) ffircbte ffir On = ik maak
me ongerust over hem, vrees, ben bang voor
hem; fit§ f. (vor, tat.) = bang zijn (voor lets),
vreezen. fradyterlitt, = vreeselijk, verschrikkelijk, erg, afgrijselijk, afschuwelijk. ffircirtig
(gwst.) = f u r cb t 1 a tn. furt4tio# = onbevreesd, onversaagd, zonder vrees. attutti•
lofigfeit, w. — = onbevreesdheid. fureOtlant
= vreesachtig, bang, bleu.
fiieber(bini) = voortaan, verder; [vooruit,
voorwaarts].
fiireinan'ber = voor elkander.
aterie, w.—, —it = furie, (myth.) Furie; woede,
razernij.
{wrier', m. —s, —e = foerier. aurier'1414,
m. = foerierhelper.
allele, w. —, —n = (hooi-, mest)vork.
ffirtleb' = voorlief: mit etw. f. nebmett = lets
v. nemen; bet Zifcbe f. nebntett = v. nemen wat
er is.
auvniee, 1. —5, —e = fineer(blad, -hout).
furnie'ren, fd)tv. (1.) = fineeren, opleggen.
5unsitue, W. -, —en = foernituur.
auro're, 1. —s = furore, (groot) opzien, drukte.
NO = fur bee.
aileforge, w. = (liefderijke) zorg, behaxtiging,
verpleging, verzorging (vooral van overheidswege). Wir'forgeergieOung, w. = rijksopvoeding (in Pruisen), dwangopvoeding. arils.
forge(ergiebungb)gefeth I. = tuchtwet. Peforgegftling, m. = verpleegde in een rijksopvoedingsgesticht. fibeforglitb = zorgvol,
liefderijk.
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aliefOradje, w. = voorspraak; fur einen
einlegen = iems. voorspraak zijn, een goed
woord voor fem. doen. aiiejOredj, nt. —(e)s u.
—en, —e(n), aiieftweeter, m..= voorspraak,
-spreker, woordvoerder, advokaat.
afirft, m. —en, —en = vorst, heerscher, soeverein; Vorst (titel tusschen erog en Graf);
,was bie W.. en geigen, bas mu f ien bie Miters
fatten tattaen = wat de heeren wijzen, moeten
de gekken prijzen. gbIft§of, tn. —
abt, bisschop tevens vorst, abt en vorst,
bisschop en vorst. aftriftettbant, = vorstebank (im 91eicbstag). aiiefteubinte, w. —
bergamot(peer). iieftenbtief, tn. = oorkonde
van de verheffing tot. Vorst. aiWitenbuttb, m. =
vorstebond. ailv'ftettgefiblei0t, = vorstegeslacht. aiiertettglatt5, m. = vorstelijke glans.
Peftettgutft, w. = vorstelijke grafkelder.
giiertettlytu8, 1. = vorstehuis, -geslacht;
vorstelijk paleis. afieftenbut, m. = diadeem,
vorstehoed. 5ileitetattecbt, m. = (verachtelijk)
vorsteknecht. aileitentrette, w. = vorstekroon.
giieltettlehett, = vorstelijk leengoed. afivii
ftenntantet, m. = vorstemantel. fileftenutettig
= vorstelijk, een vorst waardig. aiieftettrat,
m. vorsteraad.aileftenrajt,f. vorsterecht.
%iieftenftbaft, w. = vorstelijke waardigheid.
%iiriftenft#, m. = vorstelijke rezidentie.
ftettitanb, m. = vorstelijke stand, vorstestand.
aiiv'ftenitubl, m. = vorstezetel, -troon. ailes
ftentag, m. = vorsteraad, -vergadering.
aiieftentitel, m. = vorstetitel. aileitentum,
—s, „timer = vorstendom; vorstelijke
waardigheid. glieftettivort, 1. = vorstewoord.
vorstelijke waardigheid.
%fieftentviivbe, w.
Perdu, w. —ttett = vorstin. =
vorstelijk; seine W..e Zurcblaudtt = Zijne
Vorstelijke Hoogheid. aftritlitbreit, to. — =
vorstelijkheid, pracht, luister; a .. en =
vorsten.
and, w. —, —en = voorde, doorwaadbare
plaats. 'tallboy = doorwaadbaar.
%mulct, m. —s, — = steenpuist.
voorwaar, waarlijk, in waarheid.
fiirtualie
5110144, m. —a, zie i8orwii.
aliewort, = voornaamwoord; ook = Wilt=
bitte.
aura, nt. —es, Warp = wind, scheet.
!Inlets, fdp. (b.) = een wind, winden laten.
fultbein, (b.) = knoeien, futselen, bedriegen.
aulel, tn. —s = foezel. attlelgeruM, m. =
foezelreuk, -lucht. fuletn, fcbw. (b.) foezel
drinken, naar foezel ruiken.
ailfilier', tn. —s, —e = fuzelier.
—n =
Id)w. (b.) = fuzileeren. atifilla'be, w.
fuzillade.
auflons, gutionie'rung, tv. —, —en = fuzie,
versmelting, samensmelting.
voet, poot (non Zieren
%tit, m. —es, Wilf3e
unb 9:abbeht), voetstuk; ook = 3 in 5 f u13,
..es = staande
Zisf on tf uf3 ; ftebettben
vasten voet krijgen;
voets; ferten W. faffen
buttbert (eenige e) bocb = honderd voet
folgen
(eenige voeten) hoog; einem auf bem,
(11); er Iebt auf grof3em (glemaenbem, bobem) a.=
hij leeft op een grooten (schitterenden) voet;
mit einem auf gutem, auf gefpcmntem leben,
ftebett — met iem. op goeden, op gespannen
iem.
!Own
voet leven; einen auf freien
op vrije voeten stellen; bie ea* ftebt auf
staat zwak; snit Men,
fcbwaten Wfif3en
mite, bie Wit f3e treten = met voeten, onder

nutter.

de voet treden; einem au Wilf3en fallen, ficb
einem au limes werfen = iem. te voet vallen;
goed ter been zijn; vgl.
gut au W. fein
Wreiersfu13,
anb, linf e. a.
aufrangel, w. = voetangel. auffartilterie,
to. = vestingartillerie. aufrbab, 1. = voetbad.
%WWI, m. = voetbal; fpiden voetballen. attirbalten, nt. = bal van den voet.
auffbattf, voetebank. auffbefleibung,
w. = voetbekleeding. auffbenge, %Wee m. —
wreef, bulging van den voet. attirbinbe, w. —
voetverband. autllatt, = voetzool. ant'.
boben, m. = vloer. auffbreit, m.: feinett
Lanbes = geen voetbreed land. afipoen, 1.
—5, — = voetje. attirbette, w. voetdeken;
beddekleedje; vloerkleed, tapijt. 5ut'effett,
f.
voetboei, -ijzer; -angel.
Platt, fcbw. (b.) = trippelen; met de voeten
spelen, voetjes geven. fulett, fdp. (b.) —
den voet zetten; voeteeren, loopen; auf (iM)
f. = op lets steunen, berusten; firb f. auf =
zich gronden, steunen op.
guirfall, m. = voetval. fufffallig = neergeknield, op de knieen. guirfanterift, m. =
infanterist. %It fr fiat c4e, warmflesch,
-kruik. fufffartnig = voetvormig. fufffrei =
voetvrij. auffeinger, m. —s, — voetganger.
aulfgelettf, = voetgewricht. auffeelintO,
1. = lijst, krans van 't voetstuk. antrgeftell,
1. = voetstuk, postament; (scherts.) voeten.
= parket(vloer). auffeldit,
auffgettifel,
= voetjicht, -euvel, podagra. fufftpub' —
een voet, voeten hoog. aufffiffen, = voetkussen. aufftlabintur,
= pedaal (v. 't
voetklem (fur
orgel). %ttfrflatnnter, W.
enkel. ant'.
91abfabrer). attfOttMel, m.
voetkus. fuffiabut = lam aan den
lull,
voet. aufftelite, w. = voetlijst, plint. aiiffting,
voeteling, voet van de kous;
m. —s, —e
voetelings, aan
(ook) infanterist. fiiffling#
(bij, op) de voeten.
•Ofab,
m.; •Outtft,
auffilutat, 1.; smatte, w.;
m. = voetlimaat; •mat; -pad; -punt.
airlirenifter, 1.; .reife, w.; •vellenbe(r)
voetfiregister (v. 't orgel); -rein; -reiziger.
m.; sitteutel, in .; stole, w. =
voetlIzak; -schabel (voetebankje); -zool.
aufflotbat, m. = infanterist. aufripi#, w. —
punt van den voet. aufflpur, w. = voetspoor.
WuffItab, m. = maat-, duimstok. auffftattbs
WO, 1. standbeeld te voet. WftWitalife, w. —,
in
voetstap; in jems. W..11 treten
—n
iems. voetstappen treden. au irfteig, m. =
(verhoogd) voetpad, trottoir. auffttod, m.
(tim.) duimstok. aufftaOfe zie f o f3 ft ap f e.
pedaal (v. 't orgel) auff•
aufftafte, to.
teOpir4, m. tapijt, voetekleedje. aufftscitt,
m. = trap, schop; trede, opstap (eines Wagens).
aufftruOintt, v., Omit 1. voetvolk; unters
=von geraten = den breeden weg opgaan.
aufftvanne, w. = voetbad(kuip). aufftvarmer,
stool. auirtualMett, = voetwassching.
m.
auffweg, tn. = voetpad. Ruffwerf, f. —
voetveeg
m.
schoeisel; voeten.
= voetwortel.
(eig. en fig.). 1ru1ftottv3el,
auttalle zie a ft a g e.
%Ott, $1. = fusti ((Oval, korting voor afval)
ftetern, itto. = foeteren, schelden, razes.
NOV = futiel,nietig. autilitar, w. —, —en =
futiliteit.
futleb = weg, verdwenen, naar de maan.
futftfiltalo 4terbut'to = futicb.
antler, 1. —6 = voe(de)r, den; voedering;
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voering; [foedraal]; lijstwerk (om deuren en
venters). autteraige (spr.: ..aazje), — =
fourage. gutterat', 1. —s, —e = foedraal,
etui. autterale0e (far auttera'ne), w. — =
fourage. autterbaub, I. = kapje (van de pruik).
snijbank (voor 't hakstroo).
5utterbattr, w.
autlerbart§ent, = voeringbombazijn.
autterbau, m. = aanbouw v. voedergewassen.
gutterbobett, m. = voe(de)rzolder. ;utter..
§olett, = fourage halen, fourageeren. antler.
= hout voor beschoeiing, voor bekleeding. %uttevfammev, w. = fouragekamer.
autterfatten, m. = voer-, hooi-, haverkist.
5utterfattun, m. = voeringkatoen. antler=
feet, m. = stalknecht. aufterrober, m. =
voederzak, -korf. auttertraut, 1. = versch
of groen voer. autterleittivattb, ro. = voeringlinnen. 5utterture, w. = mond, snoet, muil.
5urterinauer, tv. = bekleedingsmuur. aut.
tennittel, 1. = voedermiddel, -artikel.
flitter,' (futten), idnv. (b.) (bas 93ferb, bie

Rub, bas Rinb f.; u. bem 43ferbe, ber Rub
bafer, beu f.) = voe(de)ren; (audy bas
l3ferb mit Stub f.); (mit Matte, 2eintroanb)
voeren; furtern (intr.) = (zich zat) eten (van
dieren, stud.' ook van menschen); soms =
futern; vgl. etaatsfrippe.
aueterneks, = voederzak, -net. autterOve14,
m. = voederprijs. autlervaufe, in. ruff.
autterriibe, tv. = mangelwortel. auttevia,
m. = voederzak. autlerhOneiber, m. = stroohakker. aurterldituinge, w. = voederwan.
5uttertvog, m. voedertrog, -bak. antler..
tutfi, 1. = voering. Witterung, w. —, —en =
voedering; voering, bekleeding, beschoeiing.
autlerWanne, w. = voederwan. guttertnide,
w. = voederwikke. 5utterieug, 1. = voering.
auturife, m. —en, —en = futurist. autu'rum,
1. —s, ..ra = futurum, toekomende tijd;
= voltooid toekomende tijd.
atveltes
..ien = Fylgia (Noordsche
w.
myth: beschermgeest).

G-majeur;
G, sol: G•Zur
G;
G-,
G.932011 = G-mineur;
vioolsleutel.
(beursnoteering)
((gelb)
g = Oramm.
es
=
„gevraagd" tegen dien koers.
fd)iliftsaufficbt.
tv. — = Gea, (Godin der) Aarde.
Sabarive, iv. —, —n = gabaar (een schip),
lichter (platboon:d in de Midden. zee).
On'be, w. —n = gave („gift, geschenk, begaafdheif, aanleg"), dosis; milbe (5. = milde
gift. gii'be zie gang II.
Oa'bel, = vork; gaffel; lemoen;
gewei; bie fiinfainfige (5. = de hand, je natuurlijke vork. (fialetanter, m. = (ver)tuianker.
Saletarm m. = disselboom. ikebeibeiCel,
= gaffeldissel, lemoen. Salider, zie
(babler. galelfavutig = gaffelvormig, gevorkt. 1. = tweede ontbijt,
ddjeuner 1 la fourchette.
m. =
On'befilgetent, 1.; sgeWeib, f. •,
gaffelfischarnier; -gewei; -pert.
Sa'betholi, f. = gevorkt hout; gaffelhout.
gaffelvormig, gevorkt.
na'belig
w.; wfteui, 1.; smart, m. =
gaffellikling (vorklemmet); -kruis: -mast.
ga'beltt, fd)w. (b.) = aan, op een vork steken,
oppikken; nad) etw. g. = (fig.) naar iets hengelen; fldj g. = zich (in tweeen) verdeelen, zich
splitsen.
Saibelpferb, 1. = lemoenpaard. Gaibellt§ttlattg,
m. gaffelvormige staart; (een visch, vlinder,
havik e. a.) gaffelstaart. gaibeifttiubig =
vork-, gaffelstandig. Sa'belltange, w. gaffelm. = steek met een vork,
stang.
gaffe!. ealeittief, m. = gaffel-, vorksteel.
= gaffelsteun (om iets op to
later rusten). (fialetung, w. —, —en =
splitsing, vork (van wegen e. d.), aftakking.
tg a'betWagett, lemoenwagen. Sa'bets
Weibe, w. = kiekendief, wouw. (Sa'belsade,

tand van een vork. %abler,
=Otte, w.
m. —s, — = gaffelhert, -bok.
Saved, m. = Gabriel. Sabriele, w. —
Gabrielle.
[gait, zie jab].
gaefein, gacifett, gaclent, gadlen, (d)w.
(1.) = kakelen, snateren (ook fig.).
[fia'ben, m. —s, — = klein huis (van din
vertrek), hut; kamer ; verdieping].
Garfel, —n = gaffel, groote vork,
gaffel(spriet), gaffelzeil: (gwst.) glide. (fiaffet•
lend, f. = gaffelzeil.
garfen, fcbtv. (b.) = gapen, met open mond
staan. gaffer, m. —s, — = gaper, botmuil.
%age, m. —(e)s, —e = git.
—n = gage, soldij.
(Sa'ge (spr.: gkaazie), tv.
in'gel, w. = gagel.
galleys; (id)tv3.) zie gadern.
ufw., zie fat) urn).
geeuwen, gapen. II.
I. iltiO'nen, I'dw. (b.)
Stilrnett, 1. —s, — = gegeeuw, gegaap.
SiOnlaut, m = gaping, hiaat. OftWitu§t,
tv. — = geeuw-, gaapzucht.
= 00333.) afhellend, steil.
zie 0:5 Opel.
Sala, w. = gala: hofkleeding; hoffeest.
OWlanugug, m., ifteib, 1. = gela(kleed, -gewand).
m. —(e)s, —e = galaktiet, melksteen.
Salartameter, 1. (u. m.) —s, — = melkweger.
Giataftole, tv. — = gelaktoze, melksuiker.
*Mau', m. —s, —e = galant, hofmaker.
Ottlan'ber, m. —s, — = korenworm; kuifleeuwerik; spektor.
natant' = galant, hoffelijk, oplettend; los,
lichtzinnig. Salauterie', —n = galanterie: hoffelijkheid, hoffelijk woord; galant
avontuur; ook = MaIanterietvare. Galan.
terie'arbeiten, F43I. = galanterieen, bijouterieen.
= galanterieen,
Oalauterielvaven,
galadag.
Oalatag, m.
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*aa'terbrief, m. = brief aan de Galaten.
Sataliett, 1. —s = Galatie.
Salauttifortn, w. = groot-tenue. ealatuagen,
tn. = galarijtuig.
Salbanlunt), 1. —s = galbanum, gomhars.
deistic, tn. —, —n = galjas, groote galei.
—n = galei. Gatee'renat.
Oalee're, w.
beiten,
= galei-, dwangarbeid. *atee'ren.
m. = galeislaaf, -boef. Saleo'ne, w.
—tt = galjoen. Saleole, w. —, —it =
galjoot, kleiner schip.
*aerie', tn. —, —n = galerij, (om)gang,
zuilehal, schilderijzaal.
Oalganr, m. —(e)s = galigaan, cypergras.
Gegen, m. —s, — = galg; einen an ben O.
bringen = tem. aan de galg helpen ; er ilebt
aus, als ob er nom gefallen ware alsof
hij van de galg gedropen was. eaVgenbraten,
m. = galgeaas, -brok. gargenfOrtnig = galgvormig. Sargettfrift, w. = kort (nutteloos)
uitstel. Saigengeiittt, 1. = galgegezicht,
-tronie. eargettOola, 1. = galgehout; falid)
wie
= zoo valsch als de nacht. (fial'gend
bumpy, m. = galgehumor. fiSargentutitutcOett,
= galge-, alruinmannetje. gaUgenntailig =
galgachtig; galge... Saligenbolantentier, m. =
(scherts.) touwslager. eat'gettldnuettget, .1tritt,
ibogel, m. = galgebrok, -aas.
Galicie (in Spanje).
eati'ciett, 1. —S
—s,
1. —s = Galllea. *a
= Galileer.
= Galileisch.
OalimatOl'ad, zie (5allimatbias.
•atio'ne, eatiole, zie ffialeone, ffialeote.
gii'liidj = • Gaelisch.
1. —s = Galicie (Oostenr.).
3114 = Galicisch.
..jarien = galjas. (gatiot', w.
*ajar, w.
—, —en = galjoot.
= galappel, -noot. Sall'apfet.
Satt'Ofel,
Mare, = galnotezuur. *ale, w. —,
—n = gal (ook voor opening, Nolte in een
gegoten voorwerp); galgezwel, -noot; id)war3e
= zwaarmoedigheid, zwartgalligheid;
bie (5. Muff ibm fiber = hij wordt kwaad;
feint O. ausidAtten = zijn hart luchten, zijn
gal uitstorten; er bat feine (5. = hij heeft
geen gal, wordt niet kwaad. (41al'eit0e, w. =
galeik. garlen, icbw. (b.) (einen Mid))
gallen; (etoffe) gallen (in een galnotebad).
1 tim (i.) = bitter worden,verbitteren].
garlettbitler = gal'bit'ter, bitter als gal.
Oallettliblaie, tn.; ofieber, 1.; =gang, m. ;
tgef aide, FPI.; m. = gal;iblaas; -koorts;
-kanaal (-buis, -gang); -vaten; -steen.
*alleniut§t, w. = geelzucht.
galenifulitig = geelzuchtig; (zwart)gallig.
*alert, 1. —(e)s, —e, eatlerte, Salerle,
tn. = gelatine, gelei. gartertartig =
geleiachtig. eartertfiittre, w. = geleizuur.
gethtt = gallig, galachtig.
1. —a = Gallie. eat'ller, m. —s, — =
Gallier.
galtie'rett, idyw. (b.) = (etoffe) gallen, vgl.
g alien. gati ng = gallig; zwartgallig.
= Gallikaansch.
SattintattWa&, m. u. 1. — = zottepraat, wartaal.
Satrittlett, 1. = galwesp, galinsekt.
Gallisch. gallifie'rett, icim. (l.) =
gat'file4
gallificeeren, verfranschen; (Wein) kunstmatig
.. men =
verbeteren. ealti516'utu6, m.
gallicisme. OatIontanie', w. — = gallomanie.
(Eng.:
ruim
—tt = gallon
w.
4.5 L.).

Oangbarteii.

Satinet* gattliitttig zie Oallen...,gallen...
SalluOitittre, tv. = galnotezuur. Oattluelpe,
tn. = galwesp.
Saint, m. —(e)s, —e = klinker, vokaal, igalmi.
ealmei', m. —(e)s = galmei, kalamijn(steen).
*eon' (spr.: gkal6), tn. —a, —s, Sao'ne, to . —,
—n = galon, tres, boordsel. galonic'ren, icbw.
(b.) = galonneeren.
Satoblr, m. —(e)s = galop; in galop; (i;.
tan3en = galoppeeren. ealobOa'be, to. —,
—n = galoppade. gatobbie'ven, id)w. (l.) =
galoppeeren.
—n = overschoen.
w.
gallt(e)rig (ttrbb.) = ransig, bedorven.
gait (obb.) = droog (geen melk gevend), Belt.
gatba'niftb = galvanisch. galbanifie'ren, [dm.
(1).) = galvanizeeren. Sialbatti4'uttO, m. — —
galvanisme. Salbattogibbbie', w. — = galvanoglyfie galvanisch vervaardigen van
metalen relief-drukplaten). Sathanagraobje,
tn. — = galvanografie overbrengen van
schilderij langs galvanischen weg op drukplaten).
Sabanoraultit, w. — = galvanokaustiek
(chirurg. gebruik van den galvanisch gloeiend
gemaakten platinadraad). albationteler, m.
(u. 1.) = galvanometer. (ff•albatte#Ia'itif, to. —
= galvanoplastiek vervaardigen van metalen
beelden door galvanische precipitaten). Saban°.
jto,', 1. —(e)s, —e = galvanoskoop (om den
stroom to meten). Oaltinuottpie',
—
galvanotypie.
—s, — = gemander, manderSantan'ber,
kruid.
—n = slobkous; kap (am
eautal4e, tu.
't onderbeen); groi3e 6 ..n im Stopf baben —
grof3e 91olinett im R. baben, zie
eantalt§enbienit, m. = kleine, kleinzielige
dienst: knoopepoetserij. eantalt4ettfttoOf, m.
= slobkousknoop; stijve oudgediende.
= violoncel.
(allelic, to. —,
*ambit', 1. —s, —s = gambiet (im ecbad)).
Sattetna, —s, — = gamma; (vlinder)
pistooltje.
—n
onderkaak(sbeen)
eanaltte, tn.
(eines Verb es).
[ffian'erbe, m. = medeerfgenaam].
gattlen, Wm. (b.) ((5ctutt.) gappen, stelen.
I. *ang, m. — (e)s, (filinge = gang, loop; wandeling; duel; molenwerk, -steen; mijnader; (bei
Zafel) gerecht, schotel, gang; ieinen eignett
(5. geben = zijn eigen gang, weg gaan; loop
(bes 9Jlonbes, ber 3eit); (ver)loop (ber Oer=
banblungett, ber (5eid)iifte); (9JIui.) passage,
roulade; er tat einen leicbten, einen itoraen —
een lichten, trotschen gang, loop, stap; einen
O. mit einem macbett = met fem. duelleeren;
einen 6. in bie etabt tun = een boodschap ;
(in einem battle, unter ber erbe) gang; (im
.barten) pad, laan; Otinge (im Rarper)= buizen,
kanalen; ebler (5. (im Q3ergwerf)
ertshouhoudende ader; im iein aan den gang, in
beweging, op dreef zijn, (ook) in zwang zijn;
in 6. ieften, bringen = aan den gang maken,
aan den
op gang brengen; in 6. fommen
gang, op dreef komen. II. gang' (ob. gang) nub
algemeen gebruikelijk, in zwang,
schering en inslag.
eattg'art, w. = gang, loop, manier van loopen;
gangsteen, bergsoort. gang'bar = begaanbaar,
druk begaan; (non 9101iin3en) gangbaar, courant;
(von Waren) gezocht, gewild; (verder) gebruikelijk, in zwang, in omloop zijnde, algemeen
verbreid. Oang'barteit, w. — = begaan-
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baarheid; algemeenheid, gangbaarheid. Om'.
barb, m. = gangboord; loopplank. gbategels
battb, r. = leiband; einen am G. filbren = lem.
aan den leiband laten loopen. atin'gein, fcbtv.
(1.) = aan den leiband laten loopen ; [slenteren] ;
fid) 13. laffett = zich aan den leiband laten
nemen, als een kind laten behandelen. Sanger,
m. —s, — = looper, stapper. Oang'eri, 1. =
ader-, gangerts.
Gan'aeli, m. = = Ganges.
eangliabe, tu. = spoed (van sea schroef).
gategig = gangbaar; (9Irbeiten) loopend;
(,unb) viug. eanaltinfer, m. = (gang)looper.
Ganglion, I. —s —lien = ganglion, zenuwknoop; overbeen, kraakbeenig uitwas.
Oattalualle, tv. = (mijnw.) gangsteen. Sang'.
fpill, 1. —(e)s, —e = gangspil. OangleVoitb,
m. = (gang)looper. gang' nab grebe, zie
gang II. nanalveile = bij ganzen, bij lagen
(im lBergbau). eattgluert, f. = gang-, loopwerk
(bei q3ferben); drijfwerk (van een molen).
San4, w. —, Getnfe = gans (eig. en fig.);
(stuk new ijzer) geus, gieteling; bie Giinfe geben
liberal! barfuf3 = de wereld is overal gelijk;
fo weft gebett feine Gattie nicbt = dat gaat
boven zijn begrip. (SattWbraten zie 0 ante=
b rat en. CStinW4ett, f. —s, — = gansje; zottin.
Otittleaar, -abler, m. = wouw, kiekendief.
eatelebliint4en, 1., .blunte, w. = madellefje.
Siittlebraten, m. = gebraden gans. *an'.
februft, w. = (gerookte) ganzeborst; (beim
9Nenf cben) kippeborst.
Stittlellbiftel, tv.; ifeber, tv.; -felt, 1.; .fteifcb,
1.; sfut, m. = ganzejldistel (melkdistel); -veer;
-vet; -vleesch; -poot (plant: -voet).
eatelefilfAen, 1. = (ook) aanhalingsteeken.
eitinlegefrOle, 1. = afval van geslachte gans
(kop, pooten, lever e. d.), ganzepeper. Gate.
febaut, w. = ganzevel, -huid; (fig.) kippevel.
Gatefebirt, m. = ganzehoeder.filiittlefiel,m. =
veeren pen. Stinleflein zie Otinfegefri5fe.
Odulefraut, 1. = zilverschoon ; scheefkelk.
Sattletreffe, tv. = scheefkelk. SatefeleberOas
ftete, tv. = ganzeleverpastei. Sanlemarld), m.:
im G. geben= als de ganzen (d i. achter elkaar),
in ganzeorde loopen. Stitelenubel, w. = pil,
meelbal (om de ganzen te mesten). *tittle.
Ofeffer, m. = ganzepeper. Ganler, m. —s, —,
San'teritb, m. —(e)s, —e = ganzerik, gent.
Oatelellilg et, 1.; .ftatt, w.; -)vein, m. = ganzellbord (-spel); -hok; -wijn (water).
Sattflung (gwst.) zie Cinfegefrilre.
Sant, w. —, —en = (fbb.) gerechtelijke verkoop (wegens faillissement); auf bie G. fommen
= onder den hamer komen. Gant'buck 1. =
lijst, katalogus van den verkoop. gan'ten, fcbtv.
(b.) = gerechtelijk verkoopen. Oan'ter, m. —s,
— = 1. kelderstellage (voor biervaten); 2. ganzerik, gent. Saittibmid, 1. = verkoop-, venduhuis.
Oant'utalfa, tv. = failliete boedel.
Gannuteble0, m. = Ganymedes.
gam = heel, gaaf, ongeschonden; (ge)heel;
geheel en al; es ift mein g. . er arnft = ik meen
't in vollen ernst; in g. Ituro0a = in heel
(gansch) Europa; g .. er 50 *When = voile
50 gulden; mein g .. es e ebeit = al mijn, mijn
geheele leven; ein g .. er Omit§ = een heele
kerel, een heele man; bie g .. en 9:Renfcben bier =
(gwst.) alle menschen hier ; g .. er 3 Monate =
voile 3 maanden; ein g .. er eiebner = een heele
(een knap) spreker; er ift mein g .. er Styli = al
as b g gehee;
mn trots; —
l ein G.. es
=cen geheel; im grof3en (unb) G . . en= over
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't geheel; immer aufs G.. e! = alles of
niets! eitt 0 . . er = eene heele (Gcboppen);
es ift g. veraebrt = geheel op(gegeten); (id)
battle) g. ergebenft = wel zeer; id) bin g.11)br =
geheel oor ; g. red)t = heel goed, juist, goed zoo;
g. getvift = zeer zeker, wel zeker; eta,. g.
anberes = heel lets anders; g. unb gar = geheel
en al, volstrekt.
(Sang, Gana, w. —, —e = vast gesteente; (stuk
ruw ijzer) geus, gieteling.
eanefabritate, 13t. = bewerkte goederen.
Sans'bett, ro. — = geheel, samenhang.
gans'lli0 = geheel, volkomen, totaal; geheel en
al. eanisseng, 1. = heelgoed (pap.).
gar = gaar; geheel; bas aleifcb ift g. gefod)t =
week, zacht; (i13 was g. ift, trinf was liar ift,
fprid) was wabr ift); g.. es feber, Gifen, g. .e
Stoblen = toebereid, gereed voor 't gebruik;
g. nitt, g. fein = in 't geheel niet, in 't geheel
Been; g. lu febr = al te zeer; g. oft = heel
dikwkils, ober g. = of zelfs; am (tube bift bu
g. bale? = per slot van rekening ben je nog
boos ook? warum nid)t g.! lieber gl = wel
zeker! waarom ook niet! bas .2eben ift g.
(gwst.) voorbij, ten einde; ber rein ift g. —
is op.
Sara* (spr.: . .raazje), w. = garage.
*aunt', m. —en —en = garant, borg. *auntie'
(spr.: . .tie), tv. —, —tt = garantie, waarborg;
G. !alien = garantie geven. Oarantielattbill,
1. = waarborgfonds. garantie'ren, fd)to. (b.) =
garandeeren; fur etw. g. = instaan voor lets.
earantieleiftung, w. = borgstelling. Saran.
tie'fibein, m. = garantiebewijs.
Sar'arbeit, tu. — = (met.) affineering.
Saratt6' u. Saraub, m.: einem ben (b. mad)en
= iem. van kant maken.
Gavle, tv. —, —it = garve, schoof; (plant)
duizendblad. gar'ben, rcim. (ti.) = tot (in)
schooven binder'.
gar'bett, id)tu. (b.) = (staal) affineeren, verfijnen;
(overigens) bruineeren; ook '..-- gerb en.
43at'benbittber, m. = schoovebinder. gar'ben.
Wittig = schoofvormig. 4Bnebettbatifeti, m.
= hoop schooven.
ear'bottick m. = geil-, gistkuip.
Sargon' (spr. : . . so), m. —s, —s = garcon.
*ar'bafee, m. = Gardameer.
ear'be, w. —, —n = garde. Garbebutor#W
(spr.: . .dukoor) m. = lijfgardist. eavibefor#6
(spr. : . .koor), 1. = lijfgardekorps. Oar'be.
offiaier, m. = gardeofficier.
Sarbero'be, IV. —, —n = garderobe, kleerevoorraad, -bewaarplaats, kleedkamer ; W.C.
earbevo'be(n)Oalter, .ftanber, m. = kapstok.
Sarbi'ne, tv. —, —tt = gordijn. Sarbilten.
prebigt, tv. = bedsermoen. *arbi'nettrina,
m. = gordijnring. Sarbiltenftange, ID. =
gordijnroede.
Oarbiff, m. —en, —en = gardist.
Sa're, tv. —, —n = gaarheid; toebereiding,
('t) looien, leerthuwen; mest, gier; gist, gisting;
('t) roosten (van erts); bas Ell tat feine (5. -is voldoende geroost.
*fere, w. — = 0 tirun g.
savieffett, 1. = proefstang (bij 't kopersmelten).
ga'ren, fd)w. (ti.) --- (met.) affineeren.
ati'ven, ft. u. fcbtv. (b.) (es getrt; es gor u. Otte;
Ore u. gOr(e)te; gate! gegoren u. gegart =)
gisten (ook fig.).
011004, m. = gaarkok, houder van een gaarkeuken. earliitbe, w. = gaarkeuken.
etirlIfttfe, tv.; mittel, 1. = gistfkuip; -middel.
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w. = Garmond (een
(gartnottb' (spr.:
lettersoort).
%am, 1. —(e)s, —e garen; net; muts (2de
rnaag van herkauwers); einen ins G. loden =
iem. in 't net (in den strik) lokken; ins G.
geben = in den strik, in de val loopen; ein
gemiitlicbes G. mit einem 1pinnen = een gezelligen boom opzetten.
—n = garnaal.
Salva ge, (gamete, w.
garnalevangst, -visSarnetenfang, m.
scherij.
gaenen = garen(en), van garen.
Sartelibattbet, m.;
m.; ..bafttel, w. --garenljhandel; -koopman; -winder.
garnie'ren, fcbw. (1.) = garneeren; stoffeeren.
Sarnie'rung, w. —, —en = garneering enz.
Sarnifon', w. —, —en = garnizoen, bezetting.
garnifonte'ren, fcbto. (b.) = garnizoneeren,
SarnifonblIbienft, m.; •firche, w.; •laittrett,
1.; •brebfger, in. = garnizoensHdienst; -kerk;
-lazaret; -prediker (-geestelijke).
Sarnitue, w. —, —en = garnituur.
Sarn'weber, m. (garen)wever. Sarn'toinbe,
w. = garenwinder, haspel.
aeofen, m. = fineer-, gaaroven, drijfhaard.
Sarftbantmel, nr. = vuilpoe(t)s. gaeftig =
vuil, vies, leelijk, naar, gemeen. (gaeftigfeit,
—, —en = vuiligheid, gemeenheid, gemeene
streek. Garit'boget, m. = vuilpoe(t)s.
Siirfcben, —s, — = tuintje. Saetett, m. —s,
sltirten = tuin. Sarlettatnpfer, tn. = spinazie-,
tuinzuring. Sargenantage, w. = plantsoen,
wandeling; tuinaanleg. ettetettarc4iteft, m. —
tuinarchitekt, -bouwkundige. Saetenauffeber,
nt. = opzichter over de plantsoenen. (Sav'teit•
ban, m. = tuinbouw, hortikultuur. Saetetts
tuinbouwschool. Saetenbeet,
baufcbule, w.
1.
tuinbed. Saetenbobtte, w. = (snij)boon.
Saetenbtut, 1. = boek over tuinbouw. Saes
tenerbe, w. = tuinaarde. (gaetenfelb, =
afgesloten veld. Saetenfreunb, m. = liefhebber van tuinieren. (gargengeedt, 1. = tuingereedschap. igargengewticbd, 1. = tuinplant,
-gewas. “Saetentevbet, m. kervel. Saetetts
freffe, m. = tuinkers. Saetettfunft, w. =
tuinbouwkunst, hortikultuur. Saetentaube,
tv. = priest. eSarlenteitev, tu. = trap-, thinladder. Saetennteffer, 1. = snoeimes. Stolen..
m. = slaapbol. Saetennelte, w. =
anjelier.
•Ibargel,
Sartett'llfcbautel, w.; Reftblattc0,
tuinlischop (-schoffel); -slang; -asperge.
m.
Saetenbergtaigen, f. = publieke vermakelijkheden in een tuin. %art istry, m. —s, —
tuinman, tuinier. (gartnerburf4e, m. =
tuiniersjongen, -knecht. (ghawn'', w. —,
—, —en bloemisterij, tuinbouw, tuinierderij.
giirtnerift§ = tuin..., tuinbouw..., tuinmans .
gart'nern, fd)w. (b.) = tuinieren.
Sti'rung, w. —, —en = gisting. girrungba
'Obis = voor gisting geschikt. Sii'rung6.
Wad, 1. = gistmiddel. e'd'rung&Oroiet, m.
= gistingsproces. GA'notgOituff, m. = giststof.
Sab, f. —es, —e = gas. SaWattlage, w. = gasaanleg. (fiad'antagen, 431. gasleidingswerk(en).
Sa4'llanftalt, w.; •abOarat, m.; g am, m.;
"Art, w. = gasflfabriek; -toestel; -arm; -soort.
gasachtig, gasvormig.
gaWartig
Sad'autontat, m. = munt(gas)meter.
Sad'Ilbebatter, m.; •beteuditung, w.; •bei,
teu4jtungbanitaft, w.; •bilbuttg, w.;
gasilhouder; -verlichting; -fabriek;
net, m.
-vorming; -brander.
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gii'14ett, Ri)w. (b.) schuimen, bruisen, gisten.
Stifcbt', m. —es = (gist)schuim, gist, droesem.
Sad'Ilbrud, m.; •eittriditer, m.; seinrattung,
gasildruk (-spanning); -fitter; -aanleg.
w.
—n =
Said', 1. —5, —e, *Mete, w.
g(h)azel (Perzische dichtvorm).
SabilentWid(e)tung, w.; •egIttoftott, w.; sfabrit,
w. ; .ftantte, w. = gasflontwikkeling; -ontploffing; -fabriek; -vlam.
gaWfürtnig = gasvormig.
f.; •4a1yn, nt. =
Sabligertub, m.;
gasfilucht; -gloeilicht; -kraan.
gaWbaltig = gashoudend. (gair4eiguttg, w. =
gasverwarming. SaWberb, m. = gaskachel,
-komfoor. Saftfifation', w. — = gasvorming,
vergassen,
vergassing. gafifige'ren, fcbw. (1.)
gazificeeren. ga'fig gasachtig. tgairto4s
apOarat, •totkr, tn. = gaskomfoor, -toestel.
OttOfo'gne, w. = Gascogne. tiabroloter, m.
—5, — = Gascogner.
Sab'flfoble, w.; iiraftntaliOne, w. = gasflkool; -motor.
Saa'llfrotte, w.; slant0e, w.; daterne, w. =
gaslIkroon, -lamp; -lantaarn.
m.; 4eitung, w.; 4eftungbrobr,
(steitungbrabre, w.) = gasIlleider (-voerder);
-leiding; -(leidings)buis.
•airliteuditcr, m.; •11c§t, 1.; m.;
imotor, tn. = gasillaoon; -licht; -meter
(-houder); -motor.
Safonteler, m. = gasmeter, -howler. IgaWrobv,
f., •rObve, w. = gaspijp, -buis.
(giiirtten, —s, — = straatje, steegje.
(gablitlatub, tn. = gasslang.
=
Salle, 133. —, —tt = straat, steeg; boble
holle weg; auf ber G. berumlaufen = op straat
n tauten= spitsroeden loopen;
rondloopen;
tans in alien .. tt = Jan Overal.
; ',beater, tn.; •bube, tn. =
Sallettilbettelef,
straatllbedelarij; -bedelaar; -jongen.
Sallenllbauer, tn.; 'Plunge, m.; stager, m.;
tot, tn. = straatfideun; -jongen; -veger; -vuil.
= spitsroeden-loopen.
Sarfettlaufen,
SaflettlIfieb, 1.; 'dune, w.; •Inger, tn.;
Witi, tn. = straatIllied; -goot; -zanger; -ui.
Sallenbogt = Oetteloogt.
Sad'Ilfbannung, w.; •ftront, m. = gasilspanning;
-stroom.
(laft, tn. —es, Glifte = gast, loge; klant, kerel;
(im Gaftbof) gast, vreemdeling; ein unge.
betener G. = een ongenoode g.; 311 G. bitten,
einlaben = te g., te logeeren vragen;
fein gelogeerd zijn; Gage baben = gasten,
loge's hebben; ungelabener G. ift eine Qaft,
ungebetene bafte fit3en tinter ber Zfir = ongenoode gasten zijn zelden welkom; fi af ten =
gasten (matrozen); vgl. fp at, ungebeten.
Saft'bett, 1. = logeerbed.
= gasteer.
tgaOleer,
[fia'ften, fcbw. (b.) = onthalen; te gast zijn,
logeeren]. Safterei', w. —, —en = gast-,
feestmaal, festijn, basket. gaft'frei = gastvrij.
Saftirefbeft, w. = gastvrijheid. Saft'freunb,
tn. = gastheer, -vriend. gaft'freunblitit
gastvrij, hartelijk, gul. Safffreunbadireft,
gastvrijheid enz. Saft'freunbfibaft, w.
w.
gastvrijheid. (gaft'geber, tn. = gastheer;
logement,
jwaard]. (ilaft'bauO, 1., •bof, tn.
hotel. Igairbof(8)befftier, tn. = logement-,
hOtelhouder. gaftferen, fcbw. (b.) als gast
optreden, een gastrol (gastrollen) vervullen;
te gast zijn, logeeren; smullen; onthalen,
trakteeren. gaftlab gastvrij. Safttnalft, T.
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gast-, feestmaal, festijn. eaft'uteifter, m.,
'mutter, W. = (in RIOrtern) broeder gastheer,
zuster gastvrouw. Saft'ortatung, = hotel-,
vreemdelingereglement. 63aft'prebiger, m. =
gastpredikant. 63aft'Orebigt, w. = gat-,
proefpreek. Saft'rec§t, 1. = gastrecht. %aft'.
relic, w. = gastreis, tourn6e.
eaftvilogie', w. — = buikspreekkunst. ga's
ftrifi0 = gastrisch, onderbuiks..., maag...
Oaft'volle, w. = gastrol; eM geben een g.
vervullen.
Saftrottom', m. —en, —en = gastronoom,
fijnproever, lekkerbek. Saftrottentie', to. — =
gastronomisch,
gastronomie. gaftvoitolnifit
gastrotomie
keurig. eaftrotontie', w. —
(maagsnede).
SaftfOief, = gastvoorstelling; -rol. 63aft'.
ftube, W. = gelag-; logeerkamer. %aft'Wei,
w. = open tafel. eaftluirt, m. = waard,
gastheer, heitelhouder. Safttoirtfctaft, w. =
herberg, logement; herbergiersbedrijf. Salt's
simmer, 1. = .1tube.
Saa'llidg, to.; .bentil, 1.; .isorric4ter, m. =-gasilmeter (voor de abonnes); -klep; -fitter.
ellen zie
gat'licb (nrbb.) = gepast, net, lief.
Batt, I. —(e)s, —a u. —en = (zm.) (zee)gat.
—n, —n = gade, man, echtgenoot.
*cage,
(b.) = bijeenvoegen, sorteerenj;
[flatten,
g. = (zich) paren.
antler, 1. —5, — = hek-, tralie(werk), tralies;
zaagraam (in zaagmolens). gatgern, 1d)w. (b.) =
tralien; loeren, (id)w3.) gapen. 63artertor,
1., to. = traliehek, -deur. Garterwert, I. =
traliewerk.
Senn, W. —, —nett = gade, vrouw, echtgenoot(e).
zie
eaftung, u). —, —en = soort; klasse, geslacht;
= soort-, geslachtsaard. Sattung0begriff,
begrip. Oatgungdnante, m. = soortnaam.
%au, m. (gwst. *au, 1.) --(e)s, —e = (land)streek, distrikt, kanton.
*amt. m. —(e)s, —e u. (btittd)e = [koekoek],
gek, schelm. eatut'blunte, w. veldkers;
soldaatjes. Sattc§1)eil, I. = guichelheil, roode
basterdmuur, roode mier, Spaansch groen.
gaucho
%atilt() (spr.: gkautsjo), m. —a, —a
(veeboer in de pampa's v. Zuid- Am.).
diet, gauwdief.
Sau'bieb, m.
gauble'ren 110, icim. (1.) = zich vermaken,
jool hebben. 63au'bi(um), 1. —5 vreugde,
plezier, genot, jool.
gaugaufrie'ren (spr.: gko.. .), Icbw. (b.)
freeren (figuren opdrukken).
Sau'graf, m. = gouwgraaf.
eaugelbitb, 1. = fantazie-, goochelbeeld, hersenschim. Satdelei', w. —, —en = goochelarij,
voorspiegeling, begoocheling. gattletbaft =
bedriegelijk, hersensehimmig. 63augeltunft,
w. = goochelkunst, goochelarij. gauleitt,
1d)w. (b.) = goochelen, kunstjes doen; dartelen,
spelen. eattleffpiegel, m. = tooverspiegel.
63au'reffpiet, 1. = goochelspel, -kunstje.
Sau'reltans, m. = dartele dans. *augeltalcbe,
W. = goocheltasch, -zak. eangetWert, I. =
goochelkunst, goochelarij. %cadger, m. —s,
— = goochelaar, kunstemaker. gantlerifc0 =
gaufelbaft.
%aid, m. —(e)s, Otiule = paard, (f ons) peerd,
fiebt man nid)t ins
knol; einem gefcbettften
een gegeven paard kijkt men niet in
Maul
%Tel.
den bek;

6ebelfer, etbell(e).

(*am), Saulnen, —s, = ge-, verhemelte.
Sau'utenbuc§ftabe, m. = gehemelteletter.
Satententiliel, m. = streeling van 't gehemelte.
eatemetdaut, m. = gehemelteklank, -letter.
%aulttenreis, m. = prikkeling, streeling van 't
gehemelte. Satentenfegel, I. = zacht gehemelte.
%atemenipalte, = gespleten gehemelte,
gehemeltespleet.
eaulter, m. —5, — = schelm, bedrieger, oplichter. Saulterbanbe, = dievebende.
3amterer,w. —, —en = oplichterij, schurkerij.
gaulterOaft, gaulterifcb, gau'nertict) = schurk-,
schelm-, diefachtig. gaultern, icipm. (b.) =
afzetten, bedriegen, oplichten.
.ftreich, m.; 'tam, I. —
SaulterlIfOratte,
dievdtaal; -streek; -wereld (-pak).
Sau'llfOrmte, to.; %Wort, 1. = gouwIltaal (=
dialekt); -woord.
gaut'fitett, itto. (1.) = koetsen (in ber 93apier.
tabrit); ( (Ibb.) schommelen.
*au'berbanb, m. = gouwverband.
gaulen, icbw. (b.) = (gwst.) krijschen,keffen.
—n = gavotte (een dans).
Sabotte,
= gaas.
Sale (spr.: gkaze). ID.
gazel.
Saserfe, w.
63b. = Oebrilber; gebroeders. g. Z. = gebor.
iamiter Ziener: onderdanige dienaar.
Seadftete(r) = balling, vogelvrijverklaarde;
(soms) paria.
Seac4'se, 1. —5 = gesteun, gekerm, gezucht.
Sed'ber, 1. —5 = adernet, -werk. geti'bert =
geaderd.
= kleine hoeven van ree en
*carter, 1. —5,
wild zwijn; ook de indrukken daarvan.
gearlet = geaard, van ..natum. , van ..aard.
Sea', 1. —(e)s, —e =
Seale, 1. —s,
(tueibmiinntfc1)) voeder; bek.
1. —5 = takwerk, takken.
geb. = geborett(e): geboren.
%Odd, 1. —(e)s, —e = gebak, koek; brood,
bakkerswaar; ovenvol.
Sebege, 1. —s = vecht-, kloppartij.
Sebalt', 1. —(e)s, —e = balkwerk; -laag.
hoofdlint, -band.
Oeban'be, 1. —5
= kraamkamer, -inrichting.
ebileanitalt,
Sebar'be, —n = gebaar, mailer van
doen, voorkomen. gebar'ben firb, Icim. (b.) =
zich voordoen, zich gedragen, zich houden;
lid) wie toll g. = zich als razend aanstellen.
Sebar'benjittatft, W.: slpiel, I.; sfprac4e, w. =
gebareltunst ; -spel; -taal.
[gebilr'big = netjes, vriendelijk]. [63ebar'bung,
zie Oebaren I].
I. Seba'ren, 1. —5 = manier van doen, gedragingen. II. geba'rett !kb, icbw. (b.) zich
gedragen, to werk gaan, handelen.
geba'ren, It. (b.) (bu 96101 ob. gebeirrt, er
gebiert ob. gebtirt; gebar; gebare; gebier! ob.
gebdre! geboren) baren, voortbrengen, doen
ontstaan ; geboren werben = geboren worden;
Wrau Dr. 91, geb. (geborene) St = Mevr. M
geb. K; geboren unb eraogen = geboren en
getogen. 63ebar'nuttter, W. = baarmoeder.
[Seban, zie Oebaube.]
gebaucht = gebuikt.
Sebau'be, 1. —5, — = gebouw; samenstel,
stelsel, systeem. %ebau'befteuer, w. belasting
op de gebouwen (vooral near huurwaarde).
Gebaulictdeit zie a3 au itcbf ette
Sebei'er, 1. —5 = gebeier.
e=
Sebein', 1. = gebeente, geraamte ; [eine
zijn stoffelijk overschot; (soms) been(en).
geblaf, gekef.
SebeFfer, Sebell(e), I. —s
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Se'beling, to. —, —en = (schp.) geveling.
ge'bett, ft. (b.) (bu gib ft, er gibt; gab; gtibe;
gib! gegeben) = geven, schenken; overgeven;
toelaten, vergunnen; verschaffen, opleveren;
spelen, vertoonen; (tlf.) overbrengen; id) gebe
nid)ts, vie auf (ein Udell = ik geef niets, veel
om — hecht niets aan — zijn oordeel; id) giibe
Diet barunt, wenn = ik gaf er wat voor, als.. ;
bas war gut gegeben = goed gezegd, goed geantwoord; er wirb einen guten Go!Mien g.,
zie ab g eb en; 0 gibt = er is, er zijn; es gibt
nod) ein lingliicf = er gebeurt nog ... ; esgibt ein Getottter = er komt onweer; bet
wirb's was g. = dat zal wat moois worden;
gibt es einen Gott? = is er een God? was
gibt's? = wat is er (gaande)? lie mutten fist
g. = zij moesten zich gewonnen geven; fit in
fid) barein g. = zich in iets schikken;
= neemt af, houdt op;
bas Sieber gibt
bas Zucb gibt = rekt; wenn lid) bie Oielegens
bett gtbt = zich voordoet; bas abrige wirb fit
itott g. = de rest zal wel in orde komen, zal
wel schikken; g. wie man ift (LI); vgl.
gegeben.Oe'ber, m. —5, — gever, schenker.
Oeber, 1. —(e)s, —e = gebed; Fein M. per:
rid)ten = zijn gebed doen; einen ins G. nel)men
iem. scherp ondervragen, onder handen
nemen. Gebetbutb, 1. = gebedeboek; bee
Zeufels = duivels prenteboek (nl. speelkaarten). Sebetiforutel, w. = gebedformulier.
Ifiebetriemen, m. = gebedriem.
Oebetle, 1. —(e)s = bed met toebehooren.
Sebettel, 1. —5 = gebedel.
*Wet', f. —(e)s, —e = gebied, terrein, domein.
gebieden, ft. (b.) = gebieden, bevelen; (ebr=
furcbt) afdwingen; (leinett .2eibenicbaften,
feinem 3orn) beteugelen; bas ift geboten dat
is noodzakelijk. gebie'tenb = bevelvoerend,
bevelend; gebiedend. gebielev, m. gebieder, heer, meester. Okbielevitt, w. = gebiedster, meesteres. gebleterifcb = gebiedend,
bevelend, meesterachtig, dringend. [(fiebte'•
tiger, m. —5, — = gebieder; (van een orde)
kommandeur]. Gebletd iabtretuttg, ID =
afstand van gebied. SebietWertueiterung, w. =
vergrooting, uitzetting van gebied.
Sebirb(e), —(e)s, —e = maaksel, schepping,
voortbrengsel, produkt; damast; [beeld].
flebirbet = beschaafd, wel-opgevoed.
betfteit, w. = beschaafdheid.
Oebittetuel, 1. —5 = gebimbam, gebeier, gelui.
Sebiteb(e), 1. —es, —e = bundel, bos, streng;
fast; samengesteld woord
= hij is niet
(Se'bittgett, 1.: er ift nicbt von
uit Geefhuizen, houdt niet van geven.
Sebiege, 1. —s, — = gebergte, bergketen;
gesteente. [gebtegett, ftto. (b.) = opeenstapelen]. ekbieger, m. —s, — bergbewoner. ge.
biegig = bergachtig. gebiegift§ = van 't gebergte, gebergte... Gebirgler zie Gebirger.
•artillerie, w.; .betuelmer,
SebirgO'llart,
w. = berglisoort (steensoort);
m.;
-artillerie; -bewoner; -spoor.
Gebirg6'11bovf, 1.; .gegettb, w.; sfautut, m.;
.fette, w. = bergliclorp; -streak; -kam; -keten.
gebirgWilluttbe, to.; sloth, 1.; Tuft, w.;
berglikunde; -land; -lucht; -pas.
m.
m.; .ftbluitt, w.; .ftetf, m.;
abaft 1.; itueg, m.; m. bergilrug;
-kloof; -massa; -yolk; -weg; -keten (-reeks).
f. .•iffes, ..111e = gebit, bit.
Sebtaffe, —5 = geblaf, gekef.
—5 = geblaas, getoeter.

gebitbrett.

—s, — = blaaspijp, -toestel, blazer,
ventilator.
..f(e)s = geblaat, gebalk.
Sebth'f(e),
geblitutt' = gebloemd.
—(e)s = bloed(menging); es itedt
Sebitir,
't zit hem in 't bloed;
ibm im
=
= vorstelijk bloed; q3ritt3en Don
prinsen van den bloede.
gebterett zie bij gebiiren.
Oeberfel, —5 = peuterwerk.
Gebot', V. —(e)s, —e = gebod, bevel, voorschrift,
verordening; eisch; bod; inschrijving (voor een
leverantie); bie 3e11tt 6..e (LI); wit, unite
aitittel itebn Z1)nen 3u 0..(e) = zijn, staan tot
uw dienst, te uwer beschikking; 9tot fennt
= nood breekt wet; ein G. tun = een
lein
bod doen; bet etuttbe = eisch van 't
oogenblik. nebulas zie bij gebieten. Sebothi=
brief, m. = bevelschrift, mandaat.
Gebr. = Gebrftber.
Gebrii'ute, 1. —5, — = boordsel, bezetsel, rand.
Sebraitetted, 1., vgl. brat en I; Gelottenes unb
l$. = alles wat maar lekker is, overvloed van
spijzen.
Gebritu', —(e)s, —e = (gebrouw), brouwsel.
m. = gebruik: aanwending, toepassing, gewoonte, zede; G. von etw. mad)eu
(it); im
leitt = in gebr. zijn; in G. nebtnen,
fommett = ongebruikelommen (II); au1er
lijk worden, buiten gebr. raken. gebrau'Oett,
(f).) = gebruiken, aanwenden; einen
iem. voor lets gebruiken. gebetudr=
ettv. g.
fist = gebruikelijk, gewoon, in de mode
(zijnde). fitebrittufrittbfeit, w. —, —en =
gebruikelijkheld algemeenheid. Sebratuft8'.
atttueffuttg, .uorftftrift, w. = gebruiksaanwijzing. Gebrau0'utufter, T. = gebruiksmodel.
Gebritu'be, —5, — = brouwsel.
tiebrau6', 1. —es, Gebrau'le, 1. —s = gebruis,
gesuis, bruisers, suizen.
Glebre't§(e), 1. --es, —e = gebreek; gebraak;
Bros gesteente; (jag.) snuit (van 't wilde zwijn);
(door 't wilde zwijn) losgewoelde plek.
I. gebre'dten, ft. (b.) = = ontbreken, mangelen.
= gebrek(kigheld),
II. Oebre'cbett, 1. --5,
(lichamelijk) ongemak; bie
bes Alters =
de gebreken van den ouderdom.
gebrettlitO = gebrekkelijk, zwak, broos.
CilebrecbliVeit, to. —, —en = gebrekkelijkheid enz.
gebalk].
[Sebrere, 1. —s
—n
[fiebrett', —(e)s, —e, 4Sebrei'te, w.
= akker, veld].
Sebrefte(n), 1. —5, — = gebrek, ongemak.
SebrOefel, 1. —5, — = gebrokkel, stukken,
brokken.
63ebro'bel, f. —s = gepreutel, gepruttel, gehorrel.
= gebroeders.
Sebrit'ber,
Sebriti'l(e), 1. —(e)s = gebrul, geloei.
gebrutteut(e), 1. —(e)s = gebrom, gegons.
Sebritt, —(e)s = broedsel, gebroedsel.
geb'fritnitiig = (gwst.) verkwistend, al te royaal.
( ebtiefe, —s, — = versperring van boomtakken e. d. struikwerk.
Sebfifte, w. —, —en = ('t) verschuldigde, wat
iem. toekomt; betamelijkheid, verplichting;
ook = IS.. en; nad) G. = naar verdienste,
behoorlijk, zooveel als noodig is; fiber (bie) =
meer dan noodig, overmatig, onbehoorlijk,
meet dan betamelijk; GebitOrett = verschuldigd
recht, kosten, vergoeding, retributie, rechten,
honorarium, leges. gebiWvett, 14)w. (11.) =
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toekomen, passen; fhb g. = passen, voegen,
schikken, betamen; vgl . Ebre. gebilirrettb =
toekomend , verschuldigd, naar behooren, naar
verdienste, passend, voegend, betamelijk.
gebithirenberntalett = rechtmatlg, behoorlijk.
Oebilfrvenertat, m. = vrijstelling van rechten,
van kosten, van leges. gebiltYr(cn)trei =
kosteloos, vrij van rechten. Giebtifyvetterbitung,
W. = tarief van rechten. [gebiltplitt = passend,
behoorlijk. eteblifirlickfeit, w. — = betamelijkheid, welvoeglijkheid]. Sebilbentlit, to. —,
—le, O., 1. —les, —le = retributie, kosten.
•ebuttbi , 1. —(e)s, —e = bos (stroo bijv.).
gebutt'bett zie binben. tilebutt'benOeit, w. —=
gebondenheid, verplichting.
eiebuti', t13. -, —en = geboorte (ook fig.):
ontstaan, oorsprong, afkomst; bevalling;
vrucht, kind; Dor, nad) Orilti M.= v65r, na de
geb. van Chr.; ein abet in ber M. erlticren =
een kwaad in de geb. smoren; Don vornet)mer
G. = van voorname afk., van hooge geb.
geldietig = geboortig, afkomstig (aus Z3erlin
3. O.). SebuttWabel, m. = erfadel. tfieburt61.
attieige, w. = geboorteadvertentie, -aankondiging, -aangifte. (fieburttileiget, m. = aangeboren gebrek. OleburWteier, w.,, gfert, f. =
geboorte-, verjaringsfeest. OeburtWtielfer, m.
sbelferin, w. = verloskundige. SebitrtO'bilfe,
w. = verloskundige hulp. (fieburtrjatir, 1. =
gehoortejaar. CaeburtIrmat, 1. = moedervlek.
geburtinert, in.; •rerrjt, T.; .regifter, I. =
geboortellplaats; -recht; -register.
Oeburt#'10ein, m. = geboortebewijs, -akte.
SeburtO'Kutersen, V. = barensweeen.
Oebutidlittabt, tr.; •ituabe, w.; dam in. =
geboortellstad; -uur; -dag (verjaardag).
GeburWtagtigefdpenr, 1. = verjaardags-, verjaringsgeschenk. OeburtOlagatinb, f. = jarige.
•ebutiOltvtunbe, tr.= geboorteakte. Seburta's
tretien, 431. = barenswee6n. Geburtirgange,
w. = verlostang.
Oebitft§', 1. —es, —e = boschje, struikgewas.
I. (ged, m. —en, —en = ijdele gek, zot, fat;
(schp.) gek (op den schoorsteen, van de kombuis,
en deel van de pomp). II. ged (MD _
(gwst.) gek.
geetett, fd)to. (b.) = voor den gek houden; zich
mal aanstellen. geeten§aft = zot, fatterig.
gedever, tr. —, —en . = zotternij, mallerij.
fleclent, fcbto. (b.) = schreeuwen (van eksters).
(OWN, m. —s, —5 u. —nett = gekko.
Sed'jtvd, m. = gekstok, pompzwengel.
SebtiOniO, 1. —fee, —le = herinnering, (na)gedachtenis, geheugen; herinneringsteeken; nad)
bent G. (3eicbnett) = uit 't geheugen.Sebdifjr.
ttiObutb, 1. = gedenkboek; notitie-, opschrijfboekje; album. fitebitc§tItiOfeier, tr. = herinneringsfeest, jubileum; M. eines Oerltorbetten
= feest ter nagedachtenis van een overledene.
Oebtit§tIttgfefilev, in. = geheugenfout, -gebrek.
4ebitAtittiOfert, 1. zie Gebacbtnisfeier.
Sebitebt'ttilitfrOe, tr. = kerk ter nagedachtenis van ... Sebarbettibfraft, tn. = geheugen.
Oebachtnibtraas, m. = geheugenkraam. (Ge=
bitAtItiOtunit, 'lebee, ID. = herinnerings-, geheugenkunst, -leer, mnemoniek. tfiebdcbtald's
'Wine, w. — herinneringspenning, -medaille,
gedenkpenning. SebtiMtittiOrebe, tr. = rede
ter nagedachtenis. Sebite6tittiOlad)e, tv. =
geheugenzaak, -werk. SebAditIttOrtvelik m. =
poets, die 't geheugen je speelt. Oebatttliliitag,
nt. ... herinnerings-, gedenkdag.
gebadt' (von Drgelpfeifen) = gedekt, gesloten.

IbebkOtiammlutig.

4ieban'te(n), tn. ..fens, ..fen = gedachte:
gepeins, nadenken; geest, voorstelling, zin;
inval, denkbeeld, idee; feinen 0 ..n natbangen
= in ged..n verzonken zijn, peinzen; ber O.
an bie Gefabr = de ged. aan 't gevaar; in
G ..n = in ged., in verstrooidheid; rein G.! =
geen ged.! ik denk er niet aanl er mad)t lid)
0 ..n = hij niaakt zich ongerust; bas macbt
mir 0 ..n = dat geest me te denken. gebate.
Tenant = arm aan gedachten, aan denkbeelden. igebanifettanOtaufe(), in. = gedachtewisseling. Sebau'renblitt, m. = gedachteflits,
plotselinge inval. (fieban'tentotge, W. = gedachtereeks. Geban'tettfreibeit, to. = vrijheid
van gedachte, van denken. tBebattlettfittte,
w. = overvloed, rijkdom van gedachten.
gebattlettgang, m. = gedachtegang. gebatt's
tettleer = zonder gedachten, met weinig of
geen gedachten. gebattlento6 = gedachteloos,
onnadenkend, verstrooid, onbezonnen. 63ebales
teutoligteft, w. — = gedachteloosheid enz.
geban'tenreirb = rijk in (aan) denkbeelden,
in (aan) gedachten. GebattlettlOtitte, .1blittev,
$1. = losse gedachten, losse invallen, invallende
gedachten (ook wel „snippers" genoemd). Ge=
ban'tenftrieh, m. = gedachtestreep. geben'.
fenbell = peinzend, in gedachten verzonken,
vol gedachten. Gebattlentrelt, w. = gedachtewereld, abstraktie. gebanCtic0 = denkend,
gedachte...
gebiirm', 1. —e(s), —e = gedarmte, darmen,
ingewanden.
eiebed', 1. —(e)s, —e = [dek]; (ook) bedaking;
(voor de tafel) tafellinnen; convert.
I. gebeilott ft. (1.) (bu gebeibrt, er gebeibt;
gebiet); gebiebe; gebeibe! gebiebett) = gedijen,
tieren, welig opschieten, voorspoedig gaan,
gelukken, groeien; (lcomen (tot), uitloopen
(op)]; bie Cade ift nun To weft gebieben, bal3..
= is nu zoover (gekomen, gevorderd), dat.. ;
unred)t Out gebeibt nicbt = onrechtmatig verkregen goed gedijt niet. II. liiebeilon, 1. —s =
gedijen, welslagen, groei, bloei, opname, voorspoed; Mott gebe lein M. ba3u! = God late 't gedijen!
nebeitriiit = voorspoedig, -deelig; groeizaam,
vruchtbaar. (fiebeityregen, m. = groeizame
regen; 9Nairegett O. = Meiregen brengt zegen.
[gebent' zie eing eb enf]. fit•ebettrbudi, 1. zie
Gebticbtnisbud).
I. gebenlett, unr. (1.) = gedenken, denken aan,
zich herinneren; denken, van plan zijn; onthouden, vergelden, betaald zetten; melding
maken, gewagen, reppen van; gebenft ber %r.
men = gedenk de armen; er gebacbte ber eaten
3eitett = hij dacht aan, hij herinnerde zich de
oude tijden; id) gebettre and) bin3ugeben = ik
denk er ook heen te gaan; icb werbe, id) will
es bit g. = ik zal 't niet vergeten (nl. iets goeds),
wel onthouden, ik zal 't je inpeperen; Teittes
a3rubers gebad)te er nur mit einem gleidvilltigen
9.Bort = van zijn broer repte hij maar met
een onverschillig woord; beffen nid)t 3u g. =
om daarvan niet te spreken; bay gebenft mid)
nod) = dat heugt me nog. II. Scben'ten, 1. —s
= gedachtenis, herinnering.
Gebentiteitt, m. = gedenksteen. (3ebenr3e14en,
1. = gedenkteeken. gebentlettel, m. zie
Zenfaettel.
(fiebldW, 1. —(e)s, —e = gedicht, vers, dichtstuk. IDebitfitiortit, w. = dichtvorm; in O. =
in verzen. SebitbrfaututIung, to. = verzameling, (bundel) gedichten.
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gebie'gen = gedegen (Silber, Golb); degelijk,
funk (Ebarafter, Renntniffe, Q311bung).
tebin'ge, 1. —s, — = 't voortdurend afdingen,
geding; ook Sebin'gearbeit, w. = (mijnw.)
aangenomen werk.
gebob'pett = dubbel. gebOrrt' = gedroogd.
[gebran'g(e) = dicht, nauw, end. Sebriittlge,
I. —s = gedrang, ('t) dringen, drukte,menigte;
int G. = in 't gedrang, in de klem, in de benauwdheid. gebriingr = dicht opeen, gedrongen; g er Stil = gespierde still; g. roll =
propvol ; g. fcbreibett = dicht in elkaar schrijven,
bondig schrijven. Sebrtingtloit, w. =
(samen)gedrongenheid, opeenhooping; beknopt
held, kortheid.
gebrer§lett zie bij bred) f eln.
gebritt': ber g..e ecbein = 't derde aspekt,
vgl. Gefiinft.
ISebrBint', 1. —(e)s = gedreun.
gebrile = ge-, bedrukt, neerslachtig. Se.
briiebelt,
— = gedruktheid enz.
gebrun'gett = (ineen)gedrongen, kort, bondig;
en vgl. bringen. Sebrun'genbeit, w. —
(ineen)gedrongenheid enz.
gelol, gedeun.
Sebtebel, I. —s
Seblifte, 1. —s = geur(en).
•lebnib i , w. — = geduld(igheid); fit in G.
fallen = geduld oefenen; ba rif3 mir bie
ging mir bie (h. aus = toen was 't uit met mijn
geduld overwint
geduld; G. bringt 9/ofen
alles. geburben Tit% id)tv. (1.) = geduld hebben,
geduldig zijn. Sebniblaben: ber G. reif3t (brit°
il)m = zijn geduld Is nit. gebttl'big = geduldig;
g.. e Stafe geben ride in einen Stall = er gaan
veel makke schapen in den hok.
T. = geduldspel, patience. Giebulbirprobe, tv.
geduldoefening, -werk, -proef.
gebuttlen = (op)gezwollen, opgeloopen, opgeblazen.
geeOrt' = geeerd, geacht; 3br Geebrtes = uw
(geacht, geeerd) schrijven.
geeiginet (3u, filr) = geschikt (tot, voor); g. fein
- (ook) zich leenen (tot).
—, —en = geerde (schp.).
Seer(be),
—s = (Japan.) geesja, thee4Bee'Ka, w.
meisje.
See% w., alanb, 1. = geest(land, -grond).
net zie OW.
•efaeW, 1. —(e)s, Gefacber = (gwst.) yak.
draadwerk, draden.
SefiVbe, I. —5, —
SefaOr', w. —, —en = gevaar; G. Tauten (ii);
auf bie S. bin alles su Derlierett = op gevaar of
enz.; es bat !eine G. = er is geen gevaar; auf
Zl)re ( . = op, voor uw risiko, op uw eigen
verantwoording; vgl. ll er3ug. getabebringenb
- gevaarlijk, dreigend. SefitOr'be,
—it
- gevaar. gefiitieben, id)tv. (b.) = in gevaar
brengen, aan gevaar blootstellen, bedreigen;
geftibrbet feitt = gevaar loopen. gefabr'brobenb
- gevaarlijk, dreigend.
Sefafrre, 1. —s = gerij, drukte van rijtuigen.
iletarren, RIM.
(f d)1133.) = in gevaar brengen; gevaar loopen. gevaarlijk.
SeftifirlitOreit, w. — gevaar(lijkheid).
gefabelo# = gevaarloos, ongevaarlijk, niet
gevaarlijk. Sefabeloligreit, w. = ongevaarlijkheid. Sefativlignat,i. = alarm-, gevaarsein.
Sercifirr, T. —(e)s, —e = rij-, voertuig; ook =
—tt = metgezel,
Wabrte. Sefnbete, m.
makker, kameraad.
zeer gevaarlijk, gevaarvol.
getatir'voll
Gefabeione,
gevaarlijke zone.
Sefälle, 1. —s, — verval (eines Wurfes);
VAN GELDEREN,
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helling (einer Straf3e, Gifenbabn); (nrbb.) ein
gutes 0. baben = stevig kunnen drinkers;
[0., 131. = bizondere grondlasten].
= behagen, genoeI. Gefarle(n), in. ..its,
gen, plezier; believen, welgevallen; vriende-,
llefdedienst; n an einer Sate fittben =
beh., pl. in lets hebben; eucb au G..n = om u
een p1. te doen; einem 3u 0 ..tt reben = lem.
naar den mond praten; tun eie mir ben 0 ..n
= doe mij 't gen. II. gefarlen, (b.) = bevallen, behagen, aangenaam, welgevallig zijn;
es gefiillt mir bier = 't bevalt enz.; er geftillt
fit in gewagten 3ebattptungett = hij heeft een
zekere voorliefde voor gewaagde beweringen;
fit etw. g. laffen = zich lets laten welgevallen;
bas lain id) mir nicbt g. laffen = kan ik maar
niet zoo laten doorgaan; bas laffe id) mir g! =
vooruit dan maarl komaan! dat vind ik goad!
na, bu gefedIft mir! = nor, jij bent ook een
mooie!
gefitTlig = dienstwillig, -vaardig, gedienstig,
vriendelijk (voor), beleefd, voorkomend; bevallig ; aangenaam, welgevallig; [= thing:
vervallen, verschenen, betaalbaar]; g. gegen =
vriendelijk enz. voor (jegens); ein g.. es
Iluf3ere(s) = een aang. voorkomen; ein Gott
g es Opfer = een God(wel)gevallig offer; was
ift 3bnen g.? = wat is er van uw dienst? was
(ift) g.? = wat blieft U? wat is er van uw
orders? 3igarre g.? = wilt u een sigaar? Sur
g.. en Oettutung = om naar verkiezing gebruik
van te maken, ter beschikking.
w. —, —en = dienstvaardigheid, gedienstigheld, voorkomendheid, beleefatid, vriendelijkheld; dienst, plezier. Seftilligieitdariept, 1. =
beleefdheidsakcept.
aus G .. en = uit beleefdheid, om lem. (of elkaar)
plezier te doen. Sefittligteitftec4fel, m. =
plezierpapier. (gefl.) = als 't u blieft;
melben Ste mir g. = wees zoo goad (gelieve) mij
te melden. Sefall'Ituf)t, t — = behaagzucht,
koketterie. gefatElikOtig = behaagziek, koket.
1. —5 = ploolen, vouwen, plooisel;
geplooi, gevouw.
gefan'gen = gevangen; g. nebmen, feten, liters,
batten (it); mit g., mit gevangen = mee gev.,
mee gehangen; G ef ang en e(r) = gevangene.
Sefan'genattflefter zie Gefangenwarter.
Sefan'gettilliattO, 1.; .natotte (nebtnun(1), iD . =
gevangenllhuis ; -neming.
Sefategettptaft, w. gevangenschap; bie
babplonifte G. = de Babylonische ballingschap.
Sefattigentviitter, m. = gevangenbewaarder,
cipier. gefiinglic4 = gevankelijk; g. ein3leben gevaugen zetten, arresteeren; g..e taft =
SetiittgltIO, I. —f es, —fe = gevangenis; 3u
3trei Zat)ren G. Derurteilett (ii). Seftingltib.
ftrafe, tv. = gevangenisstraf. Sefiing'n18.
gevangeniswezen, -stelsel.
tvelen, 1.
Sefalet, 1. —5 = geleuter, gebazel.
6Seflif3', 1. —es, —e = (alg.) vat (ook in plant
en dier); bak, baker; gevest, greep (eines
Zegens). Sefliffbaronteter, 1. = bakbarometer.
gefate = l3art. faffett; en kalm, bedaard,
rustig, onderworpen; icb war auf bas
fte g. = op 't ergste voorbereid; fit auf
(lW.) g. mad)en, beaten zich op lets voorbereiden. Sefatt'beit, — kalmte, bedaardheld.
gevecht, strijd, kamp.
Sete4r, 1. —(e)s, —e
geveeg, ('t) vegen.
Sefe'ge, 1. —5
gefeit' = gevrijwaard, immuun.
Sefie'bei, 1. —s = gefiedel, vioolgekras.
16
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Gefieber, 1. -s = gevederte, pluimage; vogel,
gevogelte ; vederen (eines 43feiles); (spring)*
veeren (eines etlorfes); feltenes = Witte
raaf. gefiebert = gevederd, gepluimd; (blad)
gevind, vinnervig. 4Befirbe, 1. -s, - = (poet.)
veld, akker, vlakte; bie bet Seligen = de
velden der zaligen, de Elyzeesche velden, vgl.
elt)rdift. gefitegert = gevingerd, vingervormig.
nett. = gefrallig(10.
Oeflae'rer, 1. -5 = geflakker, geflikker. geg
flautudi = gevlamd, gewaterd, gegolfd. Ge•
flatter, 1. -s = gefladder, gewapper. Se.
fte4t, f. -(e)s, -e = gevlecht, vlecht-,
netwerk. geftedt' = gevlekt, gevlakt, gestippeld. (fiefien'ne, 1. -s = gehuil, gedrens,
gegrien. el•effiele, 1. -s = gelap. Geftieff,
-es, -e = riviernet; -bed. (fief!Werner, 1.
geflikker, geflakker, gefonkel. [geftillen
-s
= befliffen]. Geffirlentieit = efliffen,
eit. geffirlentlicb = opzettelijk, voorbedachtelijk, expres. Geflu't4e, 1. -s = gevloek.
Seffirget, 1. -5 = gevogelte.
Otinbter, m. = koopman in gevogelte, poelier.
Oeflii'gebnadt, m. = hoendermarkt. geftii'•
gelt = gevleugeld, gewiekt ; g . . es Wort = gevl.
woord. (fieflunler, 1. -s = snoeverij, pocherij.
Oeffillter, 1. -5 = gefluister; gelispel.
= gevolg, stoet, sleep;
-s,
Seforge,
im (ook) in zijn gevolg, als nasleep;
im 15. l)aben = na zich sleepers; [in (5. = Ingevolge]. SefolgicOaft, tv. -, -en = gevolg,
stoet; gehoorzaamheid; einem bie vetfagot = fem. de geh. opzeggen. SefoO'pe, 1.
-5 = gefop, geplaag.
Oefriege, 1. -s = gevraag. SefraW, 1. -es =
(gwat.) stuipen. Setrtiff, 1. --es, -e = vreten,
voe(de)r; mull, bek. = gulzig,
vraatzuchtig. Igefraligteit, w. - = gulzigheld, vraatzucht. Gefreile(v) = infanterist
(kavallerist, artillerist) le klasse (die soms
iolclaten aanvoert). elefreit, 1. -(e)s = gedoe,
gezeur, gehaspel, plaag, kwelling. [gefreunb',
netreun'bet = bevriend; verwant]. OSeftier'•
0)4mnd, m. = ijsmachine. gefrier'bar
bevriesbaar. gefrie'ren, ft. (f.) = bevriezen,
verstijven. Sefrieffteileb, = bevroren
vleesch. Gefrierinaldjine, w. = ijsmachine.
Oefrieetuntit, m. = vriespunt. Glefro'•
r(e)ne(6), 1. = ijs (vanille-, koffie- enz.).
1. -5, - = samenstel, bouw, struktuur ; (geol.) laag. nefiVgig = voeg-, buigzaam,
plooibaar, meegaand, gedwee. Sefirgigreit,
to. - = voegzaamheid enz.
1. -(e)s, -e = gevoel(en), aandoening,
gewaarwording. zie gefilbIo oil.
gefiibile4 (gegen) = gevoelloos (voor), ongevoelig, onverschillig, hard. Oeffibl'ioligteit,
- = gevoelloosheid enz. Oefilbt6ibufetet,
w. = ziekelijke gevoeligheid, gevoelerigheid.
Oefii416'llmenick m.; 'fa*, ID.; m. =--gevoelslimensch; -zaak; -zin.
gefiitit'bott = gevoelvol, gevoelig, teeder, hartelijk, met gevoel, met warmte.
gefiinft': ber geftinfte Stein = 't vijfde aspekt
(stand van 2 planeten die 115 v. d. diereriem
(72°) van elkaar verwijderd zijn). gefunben,
vgl. irefie tt. IL Gefun'tel, 1. -5 = gefonkel,
fonkeling. gefurt§t' = gegroefd, gerimpeld.
geffieltet = in den vorstestand verheven.
gekakel, gesnater.
Segaeler, 1. -5
gegeven; ber g.. e Mann = de
gege'ben
geschikte man. gege'benenfalW = in 't gege-
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yen geval, eventueel, waar de gelegenheid
zich voordoet.
4egei'ge, 1. -5 = gefiedel, vioolgekras.
ge'gen, q3rtip. mit 9If.f. = tegen, jegens, voor,
tegenover; freunblit, glitig, taub. g. =
voor of jegens; tegen (in feinblitem Shine),
in strijd met: g. ben Weinb kimpfen, g. bas
040, g. feitten Willett; tegen, voor, in plaats
van, in rull voor,
g. Q3ar3ablung, g. bar =
tegen kontante betaling, a comptant; epott g.
Spott = spot tegen, voor spot; id) wette
3ebtt g. eitts = tien tegen een; tegen, (vergeleken) bij: g. feitten Q3ruber tit er ein %tele;
tegen (3eitlicb), naar: er ging g. bie Wilttf3ig
= hij liep naar de vijftig; g. 91benb
tegen den avond; g. ein llbr = omstreeks
1 uur; tegen, ongeveer (in rluantitatsbeitim•
mungett): g. 100 Ntenitett = ongeveer 100,
bij de 100 menschen; ((in rbumltd)em einne)
naar, in de richting van, tegenover]. de's
genabbrud, m. = tegenproef, -afdruk.
Segenllangriff, m.; •antlage, w.; •anft§lag,
m. = tegenilaanval; -aanklacht; -aanslag.
Oe'genlianftatt, w.; ianftrengung, w.; •antrag,
m. = tegenllmaatregel; -poging; -voorstel.
OSe'genantwort, w. = wederwoord, repliek.
Ge'genliartifel, w.; •auftvae,
m. = tegenljartikel; -(genees)middel; -order.
Se'genaublage, to. = tegenstrijdige, tegenovergestelde verklaring.
Se'geolbatterie, w.; •bebingung, tv.; -befefjl,
nt. = tegenlIbatterij; -voorwaarde; -bevel.
Se'fienbenterfung, w. = opmerking tegenover
(een andere); er matte bie
= hij merkte
daartegenover op.
Se'genlIberkbt, m.; •befebutbigung, w.; -befuck m. ; .betvela, nt. = tegenlladvies (-rapport);
-beschuldiging; -bezoek; -bewijs.
Ge'genbilb, 1. = pendant; evenbeeld, kopie;
kontrast. Se'genbitte, w. = tegenverzoek.
Se'genbOltbung, w. = kontreskarpe. ge'gen•
bucOen, Ito:). (1.) = tegenboeken. Se'Ren•
biirge, m. = tweede borg. 6Se'genbilrgfc4aft,
to. = tweede borgtocht.
W•e'genb, w. -, -en = (land)streek, landschap,
(soms ook) land, plaats.
SegenbantO, m. = tegenstoom. Seigestbienft,
tn. = wederdienst; ..(en) gent bereft =
tot wederdienst gaarne bereid. Se'genbrud,
tn. = tegendruk; ook = .abb ru cf.
gegeneinan'ber = tegen, voor, tegenover elkaar.
gegeneinan'berbalten, ft. (b.) = tegen elkaar
houden, vergelijken. gegeneinan'berfteiten,
ftw. (b.) = tegenover elkaar stellen, konfronteeren, naast elkaar stellen. Segeneinan'ber•
konfrontatie; vergelijking.
fteitung, W.
Ole'genenttuurf, m. tegenontwerp. Ge'gener.
Hanna, t = tegenverklaring, weerlegging.
Seigenforberung, ro. = tegenvordering, rekonventioneele vordering. lite'genfrage, to. wedervraag. (Ge'genfilfjer), Genentiitler,
m. -s, - = tegenvoeter. Segengefiilligreft,
to. = wederdienst. Se'gengeft§enr, 1. = tegengeschenk. Ge'gengetuittt, 1. = tegengewicht;
(fig.) tegengewicht; einer Cade bas batten =
tegen lets opwegen, evenwicht met lets maken,
lets in balans houden. Se'gengift, = tegengif.
tegenargument. Gegen.
Segengrunb, m.
grin, m. = weder-, tegengroet.
Se'genlIbieb, m.; -taller, m.; Mane, w.;
-fom,liment, f ; atanig = tegenlislag (-stoot);
-keizer; -eisch (-vordering, rekonventie);
-kompliment; -koning,

Segentontrabent.

243

46e'gettfoutsabettt, m. = kontraktant ter andere
zijde. Se i gettlaufgrabett, w. = tegenloopgraaf.
Oe'grtleiftung w. = kontraprestatie; (ook)
vergoeding, dekking. Ge'gettliebe, w. = wederliefde. Se'fiettlift, w. = tegenlist. Gle'gett.
marfek m. = tegenmarsch. Ge'Retnatter,
w. = tegenmuur, tweede muur. Se'gemttei.
flung, w. = tegenovergestelde meening.
gemnitte, w.
tegen-, kontramijn; (beu.)
kontermine. ge'gettminteren, fcbw. (b.) =
tegenmijnen makers, kontermineeren.
Se'gettlitnittel, 1.; •uutOret, m.; -order, w.;
•pattft, m. = tegenlImiddel; -spier (anatgonist);
-order; -pans.
I. Oe'fietWast, f. = tegendeel. II. Se'gettOart,
tegenpartij, -stander.
tegenilpartij;
fbe'genlitmstei, w.; • Ofeiter, m.
-pijler (steunboog).
Oe'geuttrobe, w. = tegen-, vergelijkende proef
(muntw.), kontroleproef, getuige; ook =
.ab b mt. Se'gettrec4stung, = kontrole,
verifikatie; tegenrekening. 63e'gettrebe,
tegenspraak, antwoord, wederwoord. Ge'gen=
sfuteffe, w. = afdoening.
tegenstelling, ('t) tegenoverSe'gettfak m.
gestelde; kontrast; im O. au (gegen) = in
tegenstelling met. ge'gettfatitici)
tegen(over)gesteld. Ge'gettichate w. = (de) andere schaal.
433e'gettfttati, m. = echo. Ge'Rettfiftein, —
weerschijn; tegenbewijs, revers; souche; (astr.)
oppozitie. 433e'gettfc§eutung, tn. = wederkeerig geschenk, w..e schenking. 4Be'gen.
fc§tag, m. = weer-, terugslag. ee'gettfc4rift,
w. weerlegging, verweer. ee'fienfOttlb,
u). = schuld tegenover schuld, vordering van
den schuldenaar. ee'genfette, w. = weer-,
keerzijde, andere zijde. ge'gettleitig = tegenovergesteld ; wederzijds(ch), wederkeerig, onderling. Ge'gettfeitigteit, w.
= wederkeerigheid,
reciprociteit; Zerficberung(sgefellcbaft) auf =
onderlinge verzekering(smaatschappij). ge'fien.
feit# = wederkeerig; van den anderen kant.
tegenzegel. Segettfittn,
Se'gettlieget, 1.
tn. tegengestelde (beteekenis). Oe'genfetute,
w. = bijzon, parhelium. Se'genfbief, f. =
tegenspel; [= TBib eriptel]. (4e'gettfttieler,
m. = tegenspeler.
ee'gettftanb, m. = voorwerp, ding, zaak;
voorw. (einer Unterfucbung, aBiriettid)aft),
onderwerp, thema (einer 9Ibbanblung, giebe);
rein = (ook) zijn meisje; 5 Mart? — bas ift fa
Fein O. = dat is toch niets van belang. ge gen.=
' ftiinbig tegenstandig, -overstaand. ge'gett.
ftrinblit4 = zakelijk, objektief. Ge'gettftlittb.
ticOreit, w. — zakelijkheid, objektiviteit.
ge'genftattb4led = zonder inhoud; ongegrond;
doelloos; wezenloos.
Se'gettliftimute, w.; sftofj, m. .1trout, m.;
tegenlistem;
.ftrüntung, w.; •trobly, w.
-stoot; -stroom; -strooming; -strofe.
Se'gettitild, f. = tegenstuk, -hanger, pendant,
we(d)erga (au: van). Se'gentauftt, m. tegenruil. g4e'genteit, f. = tegendeel; [tegenpartij].
gegenteilig = tegen(over)gesteld. (gegen=
teitige4 = 't tegen(over)gestelde, tegenbericht
e. d. [gegenteitO = in tegendeel; van den
anderen kant]. ge'gentretett, ft.(b.) = tegentrappen. (fie'getttiir, w. = tochtdeur, dubbele deur.
gegenii'ber, FOriip. mit ID ati tegenover;
er wobnt mir, ber Stir* g. = tegenover mij,
tegenover de kerk; g. non Mannheim = Mann=
beim g. II. Segettii'ber, —s, — overbuur,
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gegettiVberfteVe)u, tint (1) ) = tegenover (jets)
staan; fie fteben gegentiber = zij staan
tegenover elkaar. gegettiVberftellett, fcbw.
(b.) = tegenoverstellen; einem elnen (ifuge in
21uge) g. = iem. met een ander konfronteeren.
SegettiVberftettuttg, = tegenstelling, tegenover-elkaar-stelling, konfrontatie. gegettii'bers
tretett, ft. (f.) = zich verzetten tegen; weerleggen, loochenen.
Se'gemtntericOrift, g uutesieitfmuttg, w. =
medeonderteekening, kontraseign.
Ole'getWerbucOung, w. = tegenboeking.
wederkeerige verplichgettberOftiMung, w.
ting. (fie'gettbexfic§erutts, w. = herverzekering;
tegenstrijdige, -overgestelde bewering. Gegen.
Verfosetten, 1. = tegenbelofte. Se'genbes.
fuck m. tegenproef, kontrole. Ge'genbov.
ututtb, m. = toeziende voogd. Seigettbovidilag,
m. = tegenvoorstel. (Be i genberfteltung, w. =
tegenwerping, -betoog.
Segett'Wall, m. tegenwal. Se'getttuast, w.
— = tegenwoordigheid, aanwezigheid; ('t)
tegenwoordige, tegenwoordige tijd, heden.
fle' gettwintig u. gegentviirlig = tegenwoordig : aanwezig, prezent; nu, thans; bas tit
mir nid)t mel)r g. = dat staat mij niet meer
(ook) dit schrijven,
voor (den geest);
ed
deze. tBe'gentuedifel, m. = herwissel; roil,
toegift. (fie'getttueto, w. tegenweer. Ge'gett.
West, m. = tegenwaarde. file'gentuinb, m. —
tegenwind. (g e'gettwintet, m. = overstaande
hoek. g e'gentuirfung, w. = terugwerking,
reaktie. 6Se'gentuotpter, m. tegenwoner.
We'gettoic§en, 1. = tegensein, -signaal;
tweede merk. ge'fiettieittnett, fd)w. (b.) =
medeonderteekenen. Se'gettieuge, m. =
tegengetuige; getuige a decharge. tge'gettittg,
m. = tegenzet.
gekir.
Segiere, f. —s
geleed; ingedeeld, onderverdeeld,
gegite'bert
vgl. gliebern.
tegenstander, -partij.
Seglter, m. —5, —
gegltesift0 tegenoverstaande, van de tegenpartij, tegen... Seglterfc4aft, ro. — —en =
vijandschap; (de) tegenstanders.
eiegril'OPle, 1. —s = gebrul, gebulk, gehuil.
%mutt*, —s = geknor.
get). = gebef tet: ingenaaid.
—s, Setia'bett, 1. —s = gedrag,
fitetyt'be,
gedoe, manier van doen. [getialien fitt,
zich
houden, zich gedragen: gebab(e)
(b.) =
vaarwelt 't ga je goed!]. (getsibig,
bid)
soms voor b eb 404cle, 1. —s = gehak,
getimmer. g eftftele, 1. —s = (gwst.) gehakt.
Getta'ber, 1. —s = getwist, geharrewar, strijd.
I. Gebalt, m. —(e)s = inhoud, gehalte, allooi,
(innerlijke) waarde; (gwst.) vat, kist e. d.
II. WOW, 1. —(e)s, —e u. Oebalter = salaris,
bezoldiging, traktement, (jaar)wedde;
flebat iten = gehouden; ernstig, kalm.
waardevol, pittig.] gebattleer,
[getiallig
-lob = waardeloos, onbeduidend. %Oat'.
lefigteit, w. — = waardeloosheid enz. getjalt.
veitk -boll = waardevol, van waarde, rijk aan
inhoud, vol beteekenis. 610alWabaug, m. =
traktementsvermindering, -aftrek. gebalt6'•
salariseischen, verlangd
auftmle§e, $1.
.ertiatjuttg,
salaris. Sebaltb'aufbefferung,
*plane, w. verhooging van salamis, opslag,
salaristoelage. Ige4tiut'utev, 1. —s = gehamer.
elefiätege, 1. —5, — = hangerij, scharrelpartij;
riem, koppel; guirlande, festoen; hangooren
(bee ,unties); hanger (an librfeften, .0brringen
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ufw.); wat aan iets hangt (aan den kerstboom
bijv.), versieringen, aanhangsel, hangende
stukken enz.; belling. gebarinif* = geharnast,
gepantserd (ook fig.) : krijgshaftig. gebarlet =
gehard. 11041'11g = hatelijk, afschuwelijk,
vijandig; (ook) gehaat. Sebarligteit, w. — =
hatelijkheid; bitterheid. 4etjau', I. —(e)s, —e
= hakhout. Sebrefe, I. —s, — = koker;
kast(je) (einer Ilbr 3. 0.); blok (eines ,obels);
hulsel, zaaddoos; klokhuis; huis(je) (einer
etnecfe); omhulsel.
geirbav = begaanbaar.
gebe'b(e) = (gwst.) stevig, dicht. Sebecle, 1.
—5, — = broedsel, teen; (fig.) gewoel.
Sebe'ge, 1. —s, — = omheining, afsluiting, park,
wildbaan; einem ins G. fommen = onder iems.
duiven schieten, op een anders terrein komen.
Gebelleauffeber, m. = jachtopziener, boschwachter.
gebelue = [vertrouwd, bevriend]; geheim(zinnig), verborgen, stil; g. tun = geheimzinnig
doen ; im g . . en, insgebeim = in 't geheim,
heimelijk. (Gebeintluck 1. = geheimboek.
Ge4eiurfnutb, m. = geheime bond, geheim
verbond, g. genootschap. Sebeintliinblev,
m. = lid van een geheim genootschap. (WV.
mere zie Gebeimrat. Sebeim'fack 1. =
geheim vak. gebeittebatten, ft. (b.) = geheim
houden, Gefoisn'bititung, tv. = geheimhouding.
Glebeintlraft, w. = geheime, geheimzinnige
kracht. (fiebeiutlefire, w. = geheime leer.
eSebetut'utittet, 1. = geheimmiddel. Gebeitn'•
WO, 1. —fes, —le = geheim, (plechtig) geheimenis; ein Offentlicbes G. = een openbaar,
publiek geheim: 0..1e nor einem baben = geheimen voor tem. hebben. Sebeitteni6frituter,
m. = geheimzinnig mensch, tem. die geheimzinnig doet, die altijd geheimen heeft. *Wines.
nifirviinterei, •tueret, w. = geheimzinnigheid,
geheim gedoe. gebeim'nibboll = geheimzinnig.
Sebetutimilaift, m. = geheime agent, detektieve. Sebelutivat, m. = geheimraad (eentitel).
GebeimittveIbefuttft, tv. = geheimschrift, kunst, kryptografie. GebeimicOreiber, nt. =
geheimschrijver. (Geheinilcbreiberei, w. =
sekretarie. Gebeintitigift, w. = geheimschrift.
Sebeinefetretitr, m. = partikuliere sekretaris.
Gebeittetunbebalt, m. = reservatio mentalis.
Gebeifr, f. —es = bevel; auf rein G. (11).
3 ge'b(e)n, unr. (1.) (bu gel*, er gebt; ging;
ginge ; geb(e)! gegangen) = gaan, loopen, reizen,
vertrekken; fcbiafen, betteln, fpa3ieren g. —
gaan slapen enz.; wie er gebt nub ftebt ---- zooals
hij relit en zeilt; acb gel)! = och, loop heen!
ber 3eig gebt = rust; meine 931einung gebt
babitt, bet .. = mijn meening is, dat .. ; fo
gebt's = zoo gaat 't, zoo kan 't; bas gebt
nicbt = (ook) dat kan niet; es gebt ein garter
9Bittb = er waait een hevige wind; es g. fettfame
9/eben von ibm = er loopen rare praatjes over
hem; es gebt ein Gerficbt = er loopt een gerucht;
id) werbe morgen baron g. = ik zal er morgen
mee beginners; es gebt auf 12 = 't loopt naar 12;
bas gebt auf mid) = dat gaat, doelt op mij, is op
mij gemunt; bas gebt auf 13reiserbObuttg =
dat loopt op prijsverhooging uit; bas &niter
gebt auf bie etrai3e = ziet op de straat uit;
auf einen Zeiler g. 30 eilbergrofcben = in een
daalder gaan 30 S.; biefe 9Irie gebt att8 F =
staat in F; ber Rod gebt ibm bid an bie Sknie =
reikt hem tot de knieft; er gebt ist4 20. Zabr =
hij gaat in zijn 20ste jaar; in rub g. — in zich
zelf keeren; mit ber tabn, mit ber Wit, mit
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bem ecbiff g. = met 't spoor, met de diligence,
met de boot gaan; es gebt nat4 ber 9leibe =
't gaat volgens de beurt; wenn es tuut ' ibm
ginge = als hij zijn zin kreeg, als 't naar zijn
zin ging; bets gebt fiber eines = dat overtreft
alles; es gebt fiber meinen Zerrtanb = 't gaat
mijn verstand te boven; 3ufriebenbeit gebt fiber
91eicbtum = is meer dan; Gewalt °eV bur (ob.
fiber) 9lecbt = macht, geweld gaat boven recht;
bar `id) g. = gaan, gebeuren, plaats hebben,
zich afspelen; lute bas fo gebt! = hoe (zoo) gaat
dat! au ecbiff g. = scheep g. ; au Zircb g. = aan
tafel g.; g., (b.): Id) babe mid) miibe gegangen =
ik heb me moe geloopen; id) babe mir bie Write
routtb gegangen = ik heb mijn voeten stuk
geloopen; vgl. 91rbeit, Enb e, g alle, bant,
Striiqe, S3anb, Seim, nabe, Reige, 91ot,
Mote, Rat, fcbief, 1d)mieren, Scbnfird)en,
ecbritt,Ticber, itatten, etiict, vier, deg I.
u. a. II. Seib(e)u, 1. —s = CO gaan, ( 9t) loopen;
im G. = onder 't loopen.
%dont', 1. —(e)s, —e = draagband, degenriem; hanger. geben'tett = met een hengsel.
Seberae, 1. —s = gestook, gehits, aanhitsing,
vervolging, gejaag, gedrijf. gebeu'ev = pluis,
in den haak, zooals 't hoort; es ift bier nicbt g. =
niet pluis, niet in den haak; 't spookt bier;
ntir ift ba nicbt g. = ik ben daar niet op mijn
gemak. Sebee, 1. —(e)s = gehuil, geloei,
gekerm.
%Wile, m. —tt, —n = helper, bediende,
adjunkt. Gefill'fin, W. —, —nen = helpster,
bediende, juffrouw. eiebitte, 1. —(e)s, —e =
hersens (ook fig.), brein. Sebinetten, 1. —s,—=
hersentje, (some) domkop, hals.
Sebint'lleutaltubung, w.; .erfeblittetung w.;
oerweiCOuttg, 113.; .fieber, 1. = hersenllontste- b
king; -schudding; -verweeking; -koorts.
Sebtrulibtiuteigu, 1.; •traurbeit, w.; ileibot, 8
1. = hersenljvlies ; -ziekte; -aandoening.
gebirtt'iod = hersenloos, breinloos.
Sebiru'lltofigteit, to. ; .tterben, ¶31. ; =Kale,
w. = hersenilloosheid; -zenuwen; -pan.
SebirttlIfutsftana, w.; itittigreit, tv. = her- •
senlIsubstantie; -werkzaamheid.
gebo'bett = opgeheven; verheven, opgewekt,
plechtig; g.. e epradr = verheven taal, stijl;
in g.. er etimmung fein, lid) g. fiiVen =
plechtig gestemd zijn. Se'büft', 1. —(e)s, —e,
SebOrte, [ook: SebOrbe], 1. —a, — = hoeve,
hofstede, boerderij, boereplaats. %W3f t'.
fUerre, tn. = izoleering van een hoeve (wegens
veeziekte e. d.). GebOblte, 1. —s = gehoon, •
gespot, geschimp. Geb013', 1. —es, —e = bout,
bosch(je). Gebür', 1. —(e)s = gehoor; ooren;
nad) hem G. (ipiden) = op 't gehoor; um G.
attiud)en = om audientie verzoeken; G. geben,
fd)entett, finbett = gehoor geven enz. gebotecben,
id)w. (b.) = (einem) gehoorzamen.
gebO irett, fdpv. (b.) = (toe)behooren, hooren,
toekomen; bas gebOrt nid)t bierber = dat
behoort hier niet thuis, komt hier niet te pas;
ber Salat gebOrt Bum lraten = behoort bij 't
vleesch; fie g. aufammett = zij beh. bij elkaar;
er gebart 311 meinen Wreunben = hij (be)hoort
tot enz.; es gebOrt Sala in bie Suppe = er
moet, behoort zout enz.; ba3u gebiirt Out =
daar is moed voor noodig; bas gebOrt Bur
Cade = dat hoort er zoo bij; bir gebOrt eine
Zracbt $ragel = jij moest een pak slang hebben:
(gwst.) her gebi3rt ausgelacbt = hij verdient uitgelachen te worden; fhb g. = passers, betamen;
wie ft* gebiirt = zooals 't (be)hoort, betaamt.
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IlIebBvItattg, m. = gehoorgang. gebO'rig =
(toe)behoorend; vereischt; behoorlijk, flink,
echt ; ber Sum battle g .. e Marten = de bij
't huis behoorende tuin; bas ibm g..e taus =
't hem (toe)behoorende huis; bas g..e utter =
de vereischte leeftijd; ein g..er Sturm een
flinke storm; es regnet g. = 't regent flink.
getWrigteit, w. — = gepastheid, betamelijkheld; ('t) toebehooren.
*elikilfttocbett, m. (.fttatbeteOett, 1.); .frattr=
btu, to.; stebre, w. = gehoorlIbeentje; -ziekte;
-leer.
get)Ov'to8 = gehoorloos, doof. tiebartoligrett,
= doofheid. tgebarte, 1. —(e)s, —e =
horens, gewei. Sebar'nevb, m. = gehoorzenuw. gebarttt = gehoornd (ook fig.) %We.
organ, 1. = gehoororgaan. Sebberobv, 1. =
hoorbuis, spreekhoren. Seliarlant, m. =
gehoorzaal, auditorium.
I. geborlattt, 91b1. = gehoorzaam; 3br g.. `ter
Diener = TJw onderdanige dienaar. II. fiSebor'=
ham, m. —(e)s = gehoorzaamheid; ben O.
Mnbigen = de g. opzeggen.
[geborlamett, fcbtn. (b.) = gehoorzamen].
gebaricbttede, = slakkehuis (in 't oor).
tfiebarlitttt, m. = gehoorzin. GebOritticifter,
m. spreekhoorn. GlebOritroutittet, w. =
oortrommel. Giebbv'tvettiettg, 1. = gehoororgaan.
(Sarre, w. —n, tfietyrett, m. —s, — —
geer (alg., ook aan kleedingstuk en Ws schpt.);
baan (eines Stleibes); diagonaal, schuinte,
geering; wigvormig stuk. Gebtitabe, w. = verstekbak. 43ebetttail, 1. = verstekhaak.
46eb'votr, m. = gekleede jas.
(Wrung, w. —, --en = geering, schuinte;
(tim.) verstek; auf fcbneiben = schuin,
overdwars knippen.
gebi ftab, 63e1ritod, m. = wandeistok.
geplaag, plagerij. Seblitle
(Sebtt'bet, 1. —s
e. Sebteite, 1.
zie
•= gehoest,
gekuch.
foleirtuerf, 1. = loopend werk, raderwerk;
(scherts.) voeten, loopers.
geren, (b.) = (bie Segel) geien, inhalen.
eVer, m. —s, — gier; tot bid) ber O.! =
de drommel haal jel SeVevnbler, m. = lammergier.
therevileule, w.; .fatte, m., .tattig, m. =
gieriluil, -valk; -koning.
(baiter, m. —s = speeksel, kwijl, zeever;
(fig.) zwadder, venijn. Gerferbart, m.
zever-, kwijlbaard; ook = (let'ferer, m.
—5, — = zeeveraar, kwijler; nijdigaard.
bekwijld, bezeeverd; bezwadderd,
geilerig
nijdig. gei'fertt, fd)to. (b.) = zeeveren, kwijlen;
(uit)spuwen; nijdig doers, giftig spreken, uitvaren; nor iBut g. = venijn spuwen. OW=
41114, 1. = slab, kwijldoekje.
—n
viool; bie erfte (5.
yeller
(if eig. en fig.); ibm bEtngt ber
n = de speelman zit bij hem op 't dak,
hij is bizonder opgeruimd.
borstelig, stekelig.
gergett (ge.igelt)
gei'gett, fdyw. (b.) viool spelen. (fiei'genfwgen,
m. = strijkstok. tfietigettbobver, m. = drilboor.
Sergeniifutter(a1), 1.; .batb, m.; sbari, 1. -vioollikist (-foedraal); -hals; -hars.
Oelig ettA014, 1.; . 111°4m m.; =register, I.
vloollihout; -maker; -register.
m.;
w.; .1attel, m.;
vioolllsnaar; -kam;
sIttnte, w.; g ittieler,
-sleutel; -school (-methode); -speler.
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Seiltettiteg, m. = kam van de viool. Get'gen.
itimitte, = vioolpartij. I3Sel igettftritft, m. —
streek op de viool. (fiet'gettituttbe, w. = vioolles.
Sergetttolvbel, m. = schroef van een viool.
Sei'ger, m. —s, — = violist, vioolspeler.
%agent', w. —, —en = gespeel op de viool,
gefiedel.
—=
pelt = geil, weelderig, welig. Odle,
geilheid, weelderigheid; bie 0..n de teelballen (bee Q3lbers). gei'len, fcbm. (1.) =
[springen, bedelen]; geilen, geil zijn, mesten.
geilheid, weelderigheid.
(Beit'bett, w. —
m. —5, — (and): w. —, —n) = gijzelaar,
borg.
m. —s, — = geizer, heete springbron.
gei'lba zie (beeid)a.
Setif, w. —, —en = (fbb.) geit. Seiffbart, m. =
boksbaard; (plant) geitebaard. Skiffbauttt,
m. = witte ahorn. Settiblatt, 1. = geiteblad,
(geite)bok.
kamperfoelie. Seirbod, m.
w. —n geesel (ook fig.); karwats,
zweep. Seilelbruber, m. = geeselbroeder,
flagellant. (fielletbieb, m. = geesel-, zweepslag. getlettt, idm. (b.) = geeselen, tuchtigen,
kastijden. Seilettiert#en, 1. = zweepdiertje.
Oerteluttg, w. —, —en = geeseling.
m. —s, — = abb.) geiteherder.
Seitilfett, 1.; m.; •bnar, f. = geitelivel;
•voet (-poot; breekijzer, koevoet; (plant)
zevenblad); -haar.
tbeitaberbe, w.; .birt, m.; .lebev, 1. = geitellkudde; -herder (-hoeder); -le(d)er.
(fieiffteitt, I. —a, — = geitje.
= geeselaar; geeselgen'ter, tn. —5,
broeder, -monnik, flagellant.
m. —(e)s, —er = geest: ziel; bewustzijn;
adem, levensgeest; onlichamelijk wezen; verstand, vernuft; genius; gas, essens; im 6..e
= in verbeelding, in zijn geest; in jems.
= dienstbare, gebanbeln ((1); bienftbarer
..er
dienstige geest, dienstbode; gute, blue
= de Heilige Geest;
(ll); ber (beilige)
ber
fommt fiber ibn = , hij krijgt den geest,
de geest wordt vaardig over hem; ein Bann
von = een man van geest, van vernuft,
wee „es Slinb ift er? = van welken geest is
hij doortrokken? wie is zijn geestelijke vader?
einer SlOrperfd)aft, eines 3ettalters, ber
Oefete geest van een vereeniging enz.;
vgl. lebenbig e. a. gelit'attrtrengenb = vermoeiend, inspannend voor den geest. geiftig
bitbenb = vormend, ontwikkelend. neiltett,
(nog gwst.) spoken, rondwaren.
Id)w. (l.)
geilterabtt = spookachtig. Sellterbatttt,
m. = geestebezwering. Seriterbatoter, m. —
geestebezweerder,-uitdrijver,exorcist. Salter%
= geestebezwering, exorcisme;
befebtoi3rung,
oproeping van geesten. geilterbleictr bleek
als een geest. SeilterevIcbeittuttg, w. = geestverschijning. Oeilterfurtbt, w. = vrees voor
spoken. seiltergeft§htte, w. = spookgeschiedenis. gel'iterbaft = spookachtig, als een
geest. gel'itern, fcbto. (1.) = (spookachtig)
opdoemen, spookachtig schijnen, een spookachtig licht werpen. 4Sei'fterfeber, m. = geesteziener. (fieilterftunbe, w. = spookuur. get'=
ftetivelt, w. = geestewereld.
geiltedablvelettb = verstrooid, afgetrokken;
wie g. = als wezenloos. geritedablvelettbeit,
tv. = verstrooidheid, afgetrokkenheid, geestesafwezigheid. Oef'fteaatttage, w. verstandelijke aanleg. lkiltekttiftrettguttg, tv.= geestesinspanning. GeFftetiarbeit, w. = verstands-,
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gelb.

hoofdwerk, arbeid van den geest. 6Seilte4artnut, bel, gelui. Seftipp', 1. -(e)s, -e = klippen.
1. -(e)s = geknetter, gerammel (van
= geestesarmoede, armoede van geest.
Serftebbitbuttg, tv. = vorming van den wapenen e. d.); klinken, geklink (van glazen).
geest, verstandsontwikkeling. Sei'ltebfrelOcit,
*Maple, 1. -s = geklop. Gefttift', f. -(e)s,
= geestesvrijheid, vrijheid van denken. -e = kloven, spleten.
OeriteSgabc, w. = geestesgave. Seilte6ge. efttatter, 1. -s = geknetter, gekraak. (6e.
gentuavt, tn. = tegenwoordigheid van geest. fnielt§e, 1. -s = geknars. Schtilter, 1. -s =
OeVitebgrOlse, w. = grootheid van geest, geknetter, geknapper (van 't vuur); ruischen
zielegrootheid. Seilte6fraft, = geestver- (van zijde).
mogen, -kracht. geilteOfrattf = krankzinnig, Oefult(e), 1. -(e)s = gekook, kooksel. *en'.
geestelijk ziek. Seiltedfranfigit, to. = krank0(e), 1. -(e)s = kooksel. *cruller, 1. -s =
= geklok (van een kalkoen); gerommel (in den
zinnigheid. Oeiltebrirbtung, tv. = geestesrichting. geilteOlobtuatft = zwak van geest, bulk). gefOliert = gekeperd. gefkur = gekorreld. *dole, f. -s = gekoos, ('t) liefkoozen,
=
zwakzinnig, achterlijk. Seiltedlc4tulicbe,
gevrij.
zwakheid van geest. 4Scille41(*mug, m. =
vlucht van den geest. Oerftegtfirfe, = *duct', 1. -(e)s = gekraak. Setriii0'5(e), 1.
sterkte van geest, van verstand. Serit0s -es = gekraai, gekras. Samna, 1. -s
tiitigfeit, tv. = geesteswerkzaamheid. *eilteb. (gwst.) rommel. Sefrat'5(e), 1. -es = gekrabuutnattlung, = verstandsverbijstering. (bel), gekras. Oefriit'i(e), 1. -es = schraapsel,
gerftebbertuaubt = geestverwant, sympathe- afvijlsel, afval (van metalen),slakken.fikftatele,
tisch. SeiltedUertuattbffMaft, ru. = geestver- 1. -s = geplooi, plooisel. Setritu'Ict, 1. -s =
wantschap, sympathie. Seiltebbertuirrtutg, gekroes, gekrul; rimpels, gerimpel. ectreildr,
.iettfittung, w. = verstandsverbijstering. 1. -es = geschreeuw, gekrijt. Setritiel, 1.
SeilteOtuerf, 1. = werk, produkt van 't ver- -s = gekrabbel, geknoei. netrOpft' = (haaks)
omgebogen. OefrOO'briile,
= darmscheel(s)stand, van den geest. Sei'iteOsultanb, m. =
= darmscheel;
klier. SelvOle, 1. -s,
geestvermogens, geestestoestand.
geritig = onstoffelijk; geestelijk, verstandelijk, omloop (van een kalf, lam).
intellektueel; geestrijk; g ..e Striifte = geestes- gefiittliett gekunsteld, gemaakt. f.
-s = gekus, gezoen. eela'cOe, 1. -s = gelach;
krachten, geestvermogens; g ..e 3ntererien =
intellektueele, moreele belangen; g .. e Oe. (jag.) plas. Selihtler, 1. -5 = gelach;
lenbes = schaterend gelach, schaterlach;
triinfe = sterke dranken; g.. er Wein =
krachtige wijn; g. franf = ziek van geest. Sum werben = uitgelachen, bespot worden.
onstoffelijkheid; geestrijk- Seta'g(e),1. ..g(e)s, . .ge = (feest-, gast)maal;
Oeiltigreit,
heid, alkoholgehalte. gei = onstoffelijk, ins O. binein reben = in 't honderd redeneeren,
spookachtig, geest.. .1. geiftlitt = geestelijk, in 't wild praten. gellibutt' verlamd, kreupel.
kerkelijk-godsdienstig, priesterlijk; g . . es £ieb [getatot = geleerd. Welatgebeit, w. - geleerdheid]. %dale, 1. -s = gestamel.
= g. lied; bie g e unb wen* litacbt (bee
43apites) de g. .e en wereldlijke macht; g. Setiin'be, 1. -s, - = land(schap), streek,
werben = g ..e worden; ber het rtlid) e, ein terrein.
I. -s, - = leuning, borstwering, balustrade; latwerk; leiboom. *elan'
elitlitber = de, een g..e. *eiftlittfeit, w.
- geestelijkheid. geiftled = geesteloos, berbode, = stijl, baluster. Seltitt'ber.
onbeduidend, laf. (4eift'ioligfeit, tr. - feniter, 1. = balkonvenster. Sellitt'berOfoiten,
m., :Mute, w. = stijl, baluster. [Settitege, 1.
geesteloosheid, onbeduidendheid. geirt'vekb =
geestrijk; geestig. geift'vciOeftt, geiftreicbilie's -s, - = lang stuk land].
nett, 1d)w. (b.) = geestig willen zijn, geestig getatt'gett, fcbw. (f.) ----- (an einen .art, Sum
bafen, ans Enbe, Sur Strone: aan de regeering)
doen. geifttOtettb = geestdoodend. geifftwit =
komen; (3u (Pre; Sur (trtttrotdeluttg) komen,
geestvol, geestig; vernuftig.
geraken. Gettilr,pe, 1. -s, - = hangooren
ei'tau, 1. = geitouw.
Seia, m. -es = gierigheid, inhaligheid; begeerte (van jachthond). Octant', -(e)s = lawaai,
geraas, spektakel. f. -(e)s, -e =
zucht; wilde looters (in de blacloksels van tabak,
wijn, mais e. d.). 4Bei3'brac4e, m. vrek, (gwst.) oude rommel, krot. Setaf, 1. ..mailes,
-Jaffe = vertrek, kamer, ruimte.
gierige draak. gale**, idp. (1).) = (mit etw.)
gierig zijn (op iets), schriel zijn (met iets); gelallen = gelaten, kalm, bedaard, rustig,
schrapen; g. nad) etw. = hunkeren, haken koel(bloedig), gemoedelijk, zonder gemoedsnaar iets; ben Zabaf g. = de zijlooten uitsnijden
bezwaar. Selarlettlyit, tv. - = gelatenheid,
(vgl. ei3). 414ei3'tylid, m. = gierigaard, vrek.
kalmte enz.
= gelatine.
geilig (mit) = gierig (op), vrekkig; [begeerig]. Selatilte (spr.: zje. .),
(Octant', 1. -(e)s = (jag.) loopplaats (van wild,
iificirfragett, m. = vrek.
claib', 1. -(e)s = (poet.) jaeht. Sejant'uter, I. gevogelte en van jachthonden); ook = vies
-s = gejammer, geklaag, gekerm. Seiatutle,
1. -5 geloop, gedraaf. getitulig =
vlug, vaardig, vlot; gebruikelijk; erne g e
1. -5 = gejuich, gejubel. Selo'bet, 1. -s =
,anb = een loopende, vlugge hand; g .. e
gejodel. *cleric, 1. -5 = gejoel. Seju'bet, 1.
3unge = radde tong; biele eprad)e lit ibm g. -5 = gejubel, gejuich.
gefeilt': g. Doll= prop-, stikvol ; vgl. (el n)l e I I e n. hij spreekt die taal vlot; etw. mir g. = is
Oefelle, 1. -5 = gekijf. Seferter, 1. -s = voor mij iets heel gewoons; g. ipred)en
vloeiend, vlot spreken; ein g . . er 9Iusbrud gepers, ('t) uitpersen (van druiven). Seti'figc,
een gebruikelijke, bekende uitdrukking. *e•
-5 = gegichel, gegiechel. Sefitiet, 1. -s =
gekittel.
Iiittligfeit, - = gemakkelijkheid, vlugheid,
radheid.
getaue = geluimd, gehumeurd.
1.
-(e)s
=
gekef,
geblaf.
SellatYper,
faerldir,
1. -s = geklep(per), gerammel. Oefiat'Ke, Setaut, 1. -(e)s = (jag.) geluid, geblaf.
1. -s = hand-, zweepgeklap. Seflat'10(e), f. *Wattle, f. -s = gelui, ('t) luiden, gebel;
elaut.
schelletjes, klokjes; ook
----es
geklets, gebabbel. Geftittr#ev, 1. -s =
. .(e) (nom ( t) = 't geel,
ge- nelb = geel; bas
getjingel (op de piano). *ellitt'gel, 1. -s
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w. — = geelde dooier; vgl. Wieber.
heid, geelte; (geelzucht); oker. gelibetc, foto,.
(b.) gelen (geel maken, g. worden). Oelb's
fiebev, I. = gele koorts. 1/#3elh'gicnv, m. —
w. —
geelgieter (koperwerker). (Selb'giefjerei,
geel-, kopergieterij. gelb'griitt = geel-groen,
geelachtig groen.
flo'gut, m. = geelkoper,
messing. Seib'hen, w. = geelheid, geelte.
VieWhets, 1. = vuilboom; geel Braziliehout.
Welblupfey, 1. = geel koper, messing. gelblich
= geelachtig
= gelig, geelachtig.
groen. m. —s, —e = geeltje (geel
dier). geffi'veir = geel van rijpheid. gelb'rot —
geelachtig rood. geffichede, tr. = vaal paard.
melkmuil. SeiblVel§t,
Selbitfinabel, m.
m. = gele specht. %Wi*, = geelzucht.
= geelzuchtig. Selb'beigelein,
1. muurbloem. gethitveiberidj, m. = wederik.
= affodil.
Selbluttri,
=
4ielb, 1. —(e)s, —er = geld; fleines
e Lein = bij kas zijn; 31.1
kleingeld; bei
e fommen g. krijgen, vermogend worden;
wie fommen wit 5tt bem G.? = hoe komen,
e mad)en = to
rakers we aan 't geld? au
leben = van zijn g.
g ..e maken; von feinem
wie beu, wie 931111=
(rente) levee; (er bat)
g. als water; ftberall befannt wie bas fcbied)te
bekend als de borate hond; urn (fur)
Fein voor geen g., voor nog zooveel
niet; bier O. bier Ware = boter bij de visch
(fig.); zie ook = geldadel,
-aristokratie. (fielb'anlage, tv. = geldbelegging.
Sefb'anfeihe, tr. = geldleening. Oefb'arittos
franc, tr. = geldaristokratie. gelb'artn = arm
aan geld.
Oelnartmtt, tv.; saudgabe, tv.; shebort, m. —
geldllarmoede; -uitgaaf ; -behoefte.
gelb'bebiirftig = gebrek aan geld (geld noodig)
hebbende, arm, geldzoekend. SellYbegierbe,
= geldzucht. gelb'begierig = geldzuchtig,
geldbijdrage.
-gierig. Selbleitrag, m.
m. = geldbedrag, som. alelb's
beutel, m. = geldbuidel, -beurs. Selb'brief,
m. = brief met geldswaarde. Gielb'bute, w. —
(geld)boete. Selb'burit, m. = geldzucht, -dorst.
tSellreinnahtne, w. = ontvangst (aan, in
kontanten). Selb'eintourf, = sleuf (voor
't inwerpen van geld). 1Belb'entichtibigung, w. —
schadeloosstelling in geld. folelb'enttnertung,
waardevermindering van 't geld.
w.
1. = Gelder, Gelderland.
titelbliertverh, m.; geOtuert, m.; sforberung, w.
= geldliverlatging; -swaarde; -vordering.
Oelb'gelihent, 1. = geschenk in geld. IDelbigier,
to. = geldzucht. gelb'gierig = geldgierig,
-zuchtig. Sellrhanbel, m. = geldhandel.
Selb'heirat, w. = huwelijk om 't geld. flielb's
bit e, w. = geldelijke steun.
Ittelb'llhunger, m.; staften, m.; static, w. =
geldilhonger (-zucht); -kist; -gordel (-kat).
ffielblItiOper, m.; stlannte, ro.; skip, w.;
stur6, m.; ',tether, m.; slente, $1. = geldllsnoeier ; -verlegenheid ; -kr izis ; -koers ; -schieter
(-leener); -mannen.
gelblith = geldelijk, financieel.
tfielblifotterie, to.; quarter, m.; stnangel, m. =
geldnoterij ; -makelaar; -gebrek.
atelb'lltnarit, m.; **WWI, FI31.; snot, w.;
tv. = geldjImarkt; -middelen; -nood
(financieele moeilijkheid); -heerschappij.
*elb'patet, 1. = pakket met geld, rolletje geld.
Melb'porten, m. = post, som gelds.
SelbliPrel0, tn.; -pre*, m.; -queue, w.

gelebrt.

geldjiprijs (-koers); -patser (protz); -bron.
Selblathe, w. = geldzaak; in 45 ..n bOrt bie
Oemiltlidgeit auf = handelschap (koopmanschap) scheidt de vriendschap. Selb ilatt, m. =
geldzak; auf bem nen = veel geld hebben.
Oelblchiff, 1. = geldschip; schip met dubbeltjes. (gelbilthittber, •ichneiber, m. beurzesnijder. fgelbilcheatcl, m. = brandkast. (fielb's
lihranffnacler, m. = inbreker (die brandkasten
plundert). Selbichufb, w. = geldschuld.
Selble§tvierigreiten, $1. = financieele moeilijkheden. Selblihtninge, w. = geldbakje (bij
wisselaars). tv. = geldzending.
Selblorte, lax = geldsoort, specie. Selb's
forteniettel, m. = speciebriefje, borderel.
Q4elblpenbe, w. = gift, aalmoes in geld.
elbllitattb, m.; siteuer, tr. = geldlikoers
(-markt); -belasting.
Oefiritod m. = armebus; grondkapitaal, fonds.
I. 14eltritoli,
= geldtrots. II. gelbjtoli,
914
trotsch op 't geld.
SelblIftrafe, w.; •itiid, 1.; .1ucht, W.; sfuntnte,
w. = geldliboete; -stuk; -zucht; -som.
tv.; 4114, m. = geldzakje (-taschje); -bank (toonbank).
14elb'llumfauf, m.; ittmlo4, m. ( .berfehr, m.) =
geldjjomloop (-cirkulatie); -omzet (-verkeer).
Oelbillunterltinfung, w.; sUerlegenheit, w. =
financieele ondersteuning; f. moeilijkheid (geldverlegenheid). Setb'berpftegung, tv. = uitkeering in geld. Selb'borlihuil, m. voorschot.
Selbloorteil, m. = geldelijk voordeel.
Wage, m. = geld-, goudschaaltje. Selb's
tviihrung, tr. = muntstandaard. (gab's
toechfler, 111. geldwisselaar. (fielblvethlferges
10041. = wisselzaak. liSelblvechlferlaben, m.
= wisselkantoor. 4Selbwert, m. = waarde van
't geld. SefIrtnirtichaft, tr. = handel en verkeer
waarbij geld wettig betaalmiddelis.414elblvudjer,
m. = geldteller.
m. = geldwoeker.
toSefirittlage, tv. = toelage, verhooging.
(spr.:
zjelee),
f.
—s,
—n
u. —s = gelee,
%elee'
gelatine; gelei.
Selege, 1. —s, — eierleggen; leg (de gelegde
eieren). gele'gen = gelegen, geschikt, van pas;
es ill mir via Baran (an ibm) g. = er is mij veel
aan (aan hem) gel. ; 31.1 g er 3eit = ter g..er
tijd. Sele'genheit, tr. —, —en = gelegenheid:
kans, mogelijkheid; toestand, omstandigheid;
vervoer; een zekere gel. (No. 100); [gesteldheid, inrichting; ligging; geschikte tijd]; bei
bes Weftes (U); bie O. beim ecbopf fallen
= de gel. bij de haren pakken; mad)t
Liebe = gel. maakt den dief, gel. maakt
genegenheid.
[gelegettheitliCQ vie geiegentlid)]. Sefellens
heitdarbeiter, m. = los werkman.
Sele'gettheit#11bichter m.; gg ebic0t, i.; s rauf, m.;
smatter, m.; stnebigt, w. = gelegenheids1Idichter; -gedicht; -koop (extrakoop, occasion);
-maker (koppelaar); -preek.
gelegentlich = bij gelegenheid, toevallig, van
tijd tot tijd, okkazioneel; [geschikt]; (q3riip. mit
(ben.) bij, gelegenheid (g. bes Welles).
getetyrig = leerzaam, bevattelijk, goedleersch.
= leerzaamheid enz.
Gielefrrigteit, to.
get ebri g .] Gelebefautteit, tr.
— geleerdheid; wetenschap. gelehrt =
geleerd, wetenschappelijk, kundig, geletterd;
ein efebrter, ber Oefebrte = een, de geer Dom bittuttel =
leerde ; es Milt fein
en i[t
niemand wordt als geleerde geboren ;
gut prebigen = een goed verstaander heeft
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maar een half woord noodig. SelebeteureOu•
WV, w. = geleerde wereld, republiek der wetenschappen . Wiefiritenitattb, m. geleerde stand.
Selelivitentiereitt, m. = maatschappij van geleerden, akademie. *deinlettittnit, tn. =
vereeniging, gilde, bent van geleerden.
*cla i m 1. —5 = gedeun, geneurie; getreuzel;
immer bas alte 0. 't oude liedje. (Wield),
*cleric, 1. —5, — = (wagen)spoor; sleur;
wieber ins recbte 0. bringen = weer in 't goede
sp., in orde brengen; et fommt nid)t aus bem
U. = hij gaat niet uit zijn sleur.
1. —(e)s, —e = gekide, begeleiding,
eskorte, konvooi; einem bas fl. geben = iem.
uitgeleide doen, iem. uitlaten, frees (ficberes)
G. = vrijgeleide. Seteit'antt, 1. = bureau van
de konvooien. *cleric zie Oeleit. gelerten,
VW). (b.) (be)geleiden, eskorteeren, konvojeeren. Seteiler, m. --s, — = geleider.
vrijgeleide,
m.
Seieitd'brief,
= konvooischip.
geleibiljet. Ogle ltd'iOiff,
Seleitlettel, m. = geleibiljet.
I. *dee, I. —(e)s, —e = gewricht, lid, schakel,
scharnier. II. gelettE, geleterig geleed,
lenig, buigzaam, vlug.
•ciett'figfeit, w. = lenigheid enz. Selettf'•
anne, w. = gewrichtsholte. SelentintOPe,
= ledepop. Sclettri thettmatidittud, m. =
1. = verbingewriehtsrumatisme.
dingsstuk. Setenrwaffer, 1. leewater.
lernen.
zie
•etercrY zie Oeliftrr. gelernt
(Adele 1. —s = gelees, lezerij. Seteut§l(e),
licht, verlichting, lampen (vooral
1. ..tes
mijnw.).
1. —9 = soort, slag, troep, zoo(tje);
gemeen, gespuis. [gelie'ben zie b e eb en].
Selieble(r) geliefde, beminde. getin'b(e) =
(von IRegen, 9Binb, fetter) zacht, mild; (Witte,
Ieuer) matig; (nom 93ettebmen) zachtzinnig,
toegevend; g..e 9tr3nei = zacht(werkend)
middel; g..e Strafe = lichte straf; id) bin,
g. gefagt, bas fiinfte 91ab am Hagen = ik ben,
zacht uitgedrukt, enz., vgl. auf 510) en. 6letin'•
Witten, w. — zachtheid, toegevendheid.
I. gelinigett, ft. (1.) (es gelingt; gelang; geItinge;
gelungen) = gelukken; es ift ibm nid)t ges
lungen
. = 't is hem niet gelukt, hij is (er)
niet (in) geslaagd .; bas tit gelungen! = die
is goedl leuk! ein gelungener Sled = een rare,
origineele (kerel). II. Sellttigett, 1. —s = ('t)
(wel)slagen.
Selirpel, —s = gelispel, gefluister, gemurmel.
nett schel, hel, luid klinkend; (Oft and)) =
g eft II. getlen, Id)tv. (b.) = gillen, galmen,
schelklinken ; g ell enb = took) schel, sclierp.
gelo'ben, fcbtv. (b.) (plechtig) beloven; toezeggen; bas Oelobte Qanb = 't Beloofde land,
't land van belofte; fht g. = zich plechtig tot
lets verbinden. Setab'nib, 1. —f es, —fe =
—(e)s = gelok,
gelofte, toezegging.
lokken; (haar)lokken, gekrul. geloiff =
gelokt, gekruld. Selo'ber, 1. —s = gevlam,
geflikker. *dale, 1, —s = gesoldeer, soldeersel.
(gwst.) mug. ,
Odle, w.
I. Belt = gust, droog, (niet drachtig). II. eat? =
wel, well — ja, ja!
niet (waar)?
= (gwst.) bak, kuipje, emmer,
Seine, w. —,
schep.
gelitett, ft. (b.) (bu giltft, er gilt; gait; One
u. gaffe; gilt! gegolten) gelden, waard zijn,
geldig zijn, vermogen, betreffen; bas *lfuttb
doet een Mark; ein belb
gilt eine 931arf
unk2Staffer gilt eitt games Zolf = is zooveel

waard als..., weegt op tegen... ; feine Witt6
fpracbe gilt niel = vermag veel; was gilt's? =
wat gewed? es gilt mir gIeicb = 't is mij 'tzelfde;
(fur etw.) gehouden worden, doorgaan; biefe
9:11iin3e gilt bier nicbt = gaat bier niet, wordt
hier niet aangenomen; bas gilt nid)t = dat
geldt, doet, telt niet; ba gilt fein Leugnen =
daar (hier) helpt geen ontkennen; etw. g.
fallen = iets laten gelden, niet betwisten; bee
laffe id) g. = dat vind ik goed; es gilt! = aangenomen! es gilt bein 2eben (um bein .2eben) =
uw leven is er mee gemoeid, staat op 't spel;
jet gilt's = nu komt 't er op aan; biefe
93emerfung gilt mir = gaat, doelt op mb;
es gilt birl = (ook) op je gezondheid! gettettb
macbett doen gelden; doen uitkomen;
geldig makers; vgl. bang(e) I, 93ropbet,
Bette e. a. ifiellenbutattting, w. — =
geldend-making.
= lubber, snijder. (fiettlu),
ether, m. —s,
tn. = droge, guste koe. Settling, m. —s, —e =
= Belt, wijfjeshert,
eenjarig kalf. Settlier,
gelte hinde.
*Whom, — = waarde, geldigheid, koers,
opvatting, beteekenis; in 6. fein = gelden;
Sur bringen = doen gelden, doen uitkomen;
Bur G. fommen = uitkomen, tot zijn recht
komen; bem Oefet
nerftaffen = de wet
doen eerbiedigen.*ellungdbercht,
•gebiet,
1. = geldigheidsgebied (eines Oefetes).
Sellib'be, 1. —s, — = gelofte.
getunigen zie bij gelingen I.
[Sault', m. u. I.], ftes, ..fte =
begeerte, begeerlijkheid, zin, lust. gelirften,
fcbtv. (b.), unp. = begeeren, lust hebben,
verlangen naar; mid) geliiftet nid)t nad) beinem
ielbe = ik begeer uw geld niet; es batte fie
geliiftet in ben llBalb au aieben 't had hun
behaagd.. ; 1a13 bid) nitt gefiiftett beines
Macf)ftett 9)3eib = gij zult niet begeeren uws
naasten vrouw; [pert.: er geiiiftet]. [gelii'ftern
zie gelliften].
Odle, tn. —, —11 = onvruchtbare zeug.
ficti on, fttn. (f).) = lubben. m. =lubber.
Oemetter (aut: —e) =
I. (SentaW,
vertrek, kamer; [bas frimlite 6. = 't heimelijk (geheim) gemak]. II. gauntly, 2Ibv. = op
zijn gemak, zachtjes aan.
gentiittlie6 = op zijn gemak, zachtjes aan,
kalmpjes.
gemak,
bedaardheid; komfort; nad) meiner = op
mijn gemak. gemaijt' = gemaakt (ook fig.).
[Setniic§r, 1. —(e)s, —e = maaksel, maakwerk;
gemaal,
ding]. Sental)V, m. —(e)s, —e
echtgenoot; .3br ,err 0. = uw man; [ook:
= (vooral) gemalin]. Sentatilin, w. —,
bad
—nen = gemalin, echtgenoot(e); 3tre Wrau
uw vrouw. getnahlten, ftw. (1).): einen
an (9111.) = iem. aan lets herinneren, doen
denken. Seuttirbe, 1. —s, — = schilderij,
schilderstuk.
Oletniltibellaubrtelfung, u).; •gatetie, to.; .latnnti
lung, tv. = schilderijelltentoonstelling; -muzeum; -verzameling.
4Sentan't0e, 1. —s = geploeter, geplas. Oentar's
Tung, w. —, —en = grens(bepaling, -gebied),
mark, grondgebied.
I. %entail', 1. —es, —e gemet (zekere maateenheid). II. gaunt', $riip. mit Zatin =
volgens, overeenkomstig, naar; 31)rem 9:Bunite
g., g. 3brem 933unfte.
Senait;'Oeit, tro.: in (b. 31)res 91uftrags =

I —(e)s,
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volgens "Uw order. genuiligt = gematigd,
bescheiden. (DentritW, 1. —(e)s, —e = geknoei,
gemors. Gemibeer, 1. —5, — = muurwerk,
stuk muur.
gentein' = [algemeen, gemeenschappelijk; g.
mad)en = openbaar maken; bas g .. e Zierte =
't gemeenebest; g.. e eacbe mad)en = gemeene zaak maken]; gemeen, gewoon, laag;
id) babe nicbts mit Om g. (ii); ein g .. er Solbat,
ein (5..
er = een gemeen soldaat; im g.. en
.2ebett = in 't gewone levee; g.. er 3rucb =
gewone breuk; g.. er Wietticb, g ..e (befinnung =
gemeen, laag mensch, gemeen karakter.
Oentein'be, w. —, --n = gemeente (burg. en
kerk.), parochie; baus ber (5 e m e in en = Huis
der Gemeenten, Lagerhuis. Gientein'beatnt, f. =
gemeentebetrekking; -raad. Senteitt'beattger,
m. = gemeene weide, meent. IDemeitebebei
ftinttnung6redit, , f. = plaatselijke keuze. Ge.
nteitt'bebeVollmMtigte(r) = gemeenteraadslid
(in Beieren). gentein'bebeiirf, m., affur, tv. =
gemeentegebied.
Oentein'bellglieb, 1. • .gut, 1.; itputa, f. =
gemeentaid; -goed;' -huis (raadhuis).
Sentein'bebirt(e), tn. = gemeenteherder (eig.).
Remein'bett, Rip. (b.) = (fcbtv3.) bijeenkomen, vergaderen. Gentein'berat, m. =
gemeenteraad; lid van den g.; (ook) college
van B. en W. 4Dentein'berat8tvalg, w. = gemeenteraadsverkiezing. (Sentein'beftlittniter, w.
= wijkzuster. Gentein'betteuer, w. = gemeentebelasting. 14emein'betttK, 1. = gewoon
Duitsch. Sentein'b eV titer zie 6 tab tv titer.
Oentein'bevertreter, m. = vertegenwoordiger
van de gemeente. fSentein'beVoritetor, m. =
hoofd van de gemeente, burgemeester. Oka
mein'betvailettrat, m. = gemeentelijke weezenen voogdijraad.
(Sentei'ne zie (5 em einb e. Senteilte(r) zie g em ein. gentei'nerbanb' = gewoonlijk, in den
regel. gentein'fatilidi = voor iedereen to begrijpen, populair. Gemein'fatItiVeit, w. = popiilariteit. gentein'geftitirtidi = gevaarlijk voor
alien, voor 't algemeen belang. (Denteittigetit,
m. = geest van eenheid van belangen, van solidariteit; gemeenschapsgeest, -zin. gentein'gtits
tilt = algemeen geldig, alg. aangenomen. (fie.
tnein'ent, 1. = gemeen goed. (Denteittlyit, w.
—, —en = gemeenheid, laagheid, [gemeente,
vereeniging]. gentein'bitt', getnehtiglit§ = gemeenlijk, gewoonlijk. gentein'nfitiig = van algemeen nut. gentettentitggfeit, w. = algemeen
nut, alg. welzijn, voordeel. 4Denteitt'p1a4, m.
= gemeenplaats. genteinlant = gemeenschappelijk, onderling, algemeen; g .. e ea* = gemeene zaak. (Denteittlansfeit, w. — = gemeenschappelijkheid. genteiteKiiblith = voor
t algemeen schadelijk. Genteitt'lltaft, w. —,
—en = gemeenschap: gemeente; betrekking,
omgang. genteinitbaftlict) = gemeenschappelijk ; algemeen, gemeen; fur g.. e 91edptung (lb;
val. gemeiniam, eacbe. Dienteinit§aftlitt%
fat, w. — = gemeenschappelijkheld, gemeenschappelijk bezit. Ilenteittit§utbner, m. = gefailleerde. (Denteittlinn, m. = gemeenschapszin.
Sentein'fprarbe, w. = aigemeene taal, landst.
Sentein'Tortu§, m. = Oemeinplat. gemein'
Deritiittblitt = algemeen begrijpelijk, populair.
(Dentein'tveibe, w. = gemeene weide, meent.
Ocutettt'welett, 1. = (de) openbare zaak, gemeenschap, gemeenebest. 4)Setneittivobt, [. =
algemeen welzijn, gemeenebest.
(Denten' fi e, 1. —s, — = menging; mengsel;
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vgl. banb getttenge. (Dentenglet, [. —s, — =
mengsel, mengelmoes, amalgama. (fienteng'•
!toff, .teit, m. = bestanddeel (van een mengsel).
(fienter'f(e), 1. ..f(e)s, . . le = merk, teeken;
opmerkingsgave. gentellett = passend; ernstig,
afgemeten; juist, nauwkeurig, scherp. (fientel'.
Rube% tv. — = gepastheid; afgemetenheid.
ernst, juistheid. Sentersel, 1. —s, — =
bloedbad, slachting.
Gemination', tv. —, —en = geminatie, verdubbeling.
%entildr, 1. —es, —e = mengsel, vermenging.
gemilebe = gemengd (%bor, empfinbung, (Ebe,
Tabrung). (DentiKtIvarentiattblung (Ob.) =
Slurawarenbanblung.
(fient'ute, w. —,- , —n = gemme, gesneden steen.
IDentO'bod, m. = gemsbok. Senile, w. —, —n=
gems, klipgeit. SentO'farbe, w. = gemskleur,
bleekgeel.
Getttd'Iltiorn, 1.; gjagb, tv.; idager, m.; 44dd,
m.; .teber, 1. = gemsilhoorn; -jacht; -Jager;
-hoorn ; -le(d)er.
gentbliege, w. = gems, klipgeit.
(DeWitt', 1. —(e)s = puin, veegsel. iDentuttlet,
1. —5 = gebrom, gemompel, geprevel, gefluister.
gemiittit zie miin3en. Sentuentel, 1. —s =
gemurmel, gemompel. (Dentuere, [. —s =
gemor, gemompel. (Deltaic, 1. —s, — —
(moes)groente. Glemfilebau, m. = groenteteelt.
Gentillegarten, m. = moestuin. Sentille.
4iittbter, -mane, m. = groenteboer, -man.
genstiligt = genoodzaakt, genoopt, verplicht,
vgl. mftBigen. gemultert (van stoffen) = met
een werkje of patroontje. genie = gestemd.
Gentiit, I. —(e)s, —er = gemoed, inborst, hart,
gevoel; einem etw. 3u (5 .. e filbren = iem.
iets gemoedelijk, ernstig order 't oog brengen;
ficb etw. 5u (5 .. e fabrett, nebmen, Sieben = zich
(van) sets (wat) aantrekken, (scherts.) jets
gebruiken (eten of drinkers). gentfittit§ =
gezellig, prettig, behaaglijk, kalmpjes; gemoedelijk, aangenaam, hartelijk, goedhartig, goedaardig, minzaam. Sentiittic§feit, tv. — =
gezelligheid, behaaglijkheid; gemoedelijkheid,
hartelijkheid, goedhartigheid; vgl. (5 e lb fad) e.
getttiit'lo# = harteloos, ongevoelig. (fienttit.
tofigfeit, tv. — = harteloosheid, ongevoeligheld. gentiitb'arnt = arm aan gevoel. GentiitO'.
art, tv. = gemoedsaard, inborst, natuur
karakter.
(fiemiit011beicipaffentyit, ID.; ibeWeaunfir w.;
gerlebtitterung, w. = gemoedsljtoestand (-gesteldheid); -beweging (-aandoening); hevige
-aandoening (schok).
4entiitalallung, w. = kalmte, bedaardheid.
gentiitO'franf = zielsziek. (Detniitd'frattfbeit,
tv. = zieLsziekte.
IDentiiWIlleben, 1.; .nten14, m.; sregung,
tv.; ontbc, w. = gemoedsljleven; -mensch
(gevoelsmensch); -aandoening; -rust.
Semiltbliftimmung, w., suerfailunn, w. —
gemoedslistemming; -gesteldheid (-toestand).
SentiitOlvelt, tv. = gevoelswereld. (Dentiitr.
Aultattb, m. = gemoedstoestand. gentiit'Vott =
gevoelvol.
gen, 13rdp. mit %U. = naar, ten.
(Detta'gr, [. —s = geknaag. Genti'Oe, 1. —s =
genaai,
gettant' (spr.: ziênc7) = genant, hinderlijk,
lastig.
gettarbt = generfd. gettalttig = snoeplustig,
-achtig. gettaturt = geaard.
genau': g. 10 ¶3funb, es fcbIlei3t g. = juist,
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precies, net; es nicbt g. nebmen = 't niet
nauw nemen; g. gettommen strikt genomen;
g ..e Wreunblcbaft, Oefannticbaft = enge, intieme ; er ift g. hij is precies, zuinig;
eine g.. e $rilfung = een nauwkeurig onderzoek; ber g.. e l3reis = de juiste, de naaste
prijs; vgl. 9tot. Settaulgteit, w. — = nauwkeurigheid, juistheid, stiptheid, ernst, strengheid; zuinigheid.
Oenbarne (spr.: m. —en, —en =
gendarm. (fienbartnerie', to. —, —it = gendarmerie.
Oe'ne (spr.: zjène), tv. — = gene.
Oenealog', in. —en, —en = genealoog, geslacht(reken)kundige. (Genealogic', w. —,
—n = genealogie; stamboom. gettealo'giftij =
genealogisch.
sending' = aangenaam, welkom; g. fein =
a. zijn, geschikt, gelegen komen, passers,
[etw. g. balten = iets goedkeuren].
migen, fcbtv. (b.) = (eine IBitte) inwilligen,
toestaan; (einen aBecblel) aannemen, akcepteeren; (einen flan, Vintrag) aannemen, goedkeuren; (eine 3a1)lung) fiatteeren; (ale 93rief.
fcbluf3) g. Ste bie Oerfidrrung meiner 91d)tung .
= weer verzekerd van mijn hoogachting, of
alleen: hoogachtend; (slang) einen g. = er
eentje nemen. Senelrmigung, w. —, —en
= inwilliging, toestemming, goedkeuring, aanneming, goedvinden; bie 1)aben = (ook)
gerechtigd zijn.
geneigt' = hellend; genegen (ettv. 3u tun);
weiwillend, goedgunstig; ber g e Lief er = de
w • . e, vriendelijke lezer; g es Oebbr, .0br =
w. gehoor, open oor; vgl. e. Getteigebeit,
w. — = helling; genegenheid, welwillendheid.
Oettevar, m. —s, —e (aucb:
= generaal,
bevelhebber. ligetteralrabiutne, m. vleugeladjudant. Getteral'abmire tn. = admiraalgeneraal. general/agent, tn. = hoofdagent.
Oenerat'agentne, w. = hoofdagentschap.
Oenerat'amtteitie', w. = algemeene amnestie.
general'arit, m. = dirigeerend officier van
gezondheid. Senevalat, f. —(e)s, —e = generaalschap, waardigheid van generaal; generaalswoning. (fieneval'aubiteue, m. = auditeurgeneraal. 413eneral'aubitanb, m. = algemeene
staking. Gienerallg ati, m. = generale bas,
grondbas. general'befe01, m. = dagorder.
Getteval'birertor, m. = direkteur-generaal.
generallelb'ougmeifter, m. = inspekteur
der artillerie. Gettevalli6fal' = Prokureurgeneraal (in Engeland). Seneval'intenbant,
m. = intendant-generaal.
getteralifie'ren, lcfm. (b.) = generalizeeren.
GeneralillimuO, m. muffe u. ..mi =
opperbevelhebber, generalissimus. 0eneralittit,
to. — generaliteit, algemeenheid; (de)
generaals. Generartapitel, = kapittelgeneraal (van de Orde). Oenevallarte, w. =
algemeene kaart. liSenerallongusanbe, 1. —a,
—s = opperbevel.
m.; .loninlat', 1.;
tn. = konsul-generaal; konsulaat-gen.; luitnant-gen.
lbetteral'ntaior', m. = gereraal-majoor, brigadegeneraal. (fieneralligartit, m. = generale
marsch, algemeen alarmsein. SeneralItennev,
m. algemeene noemer. fieneral'oberit (niet
bij ons) = kolonel-generaal, generaalveldmaarschalk. (fienevallgiditev, m. = algemeen
pachter. (Senerallumbote, tn. zie enera I.
= postamneftie. (Senera4oft'uteifter,
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meester-generaal, direkteur-generaal der posterijen. Oetteral'probe, w. = generale repetitie.
(fieneval'attartierIneitter, m. = kwartiermeester-generaal.
14enerarkbaft, m. = generaalschap.
Seneral'letreth', m. = sekretaris-generaal.
• Oenereftaaten, $1. = Staten-Generaal.
Gieneralltab, m. = generale staf. Oeneval's
itabG'offisiev, .1ttibler, m. = stafofficier.
Geneval'itatebalter, m. = Stadhouder-generaal.
m.; sUerlattinglung, m. =
algemeene staking; a. vergadering.
Gietteral'bertretung, w. = hoofdagentschap.
—, —en = generatie, geslacht.
Settevatiote,
= (in plant- en
setterationOluecklet,
dierk.) geslachtswisseling.
generell' = algemeen (geldig); in 't algemeen.
gene'rilgt = generiek, geslachts...
getter60' = genereus, edelmoedig, mild. %ems
genereusheid.
—, —en
*mete, tv. zie Oenefis.
genelen, ft. (1.) (bu genefeft, er geneft; genas;
gentile; genele! genelen) = genezen, herstellen;
ber . . be = de herstellende ; eines Stinb es
(non einem Slinbe) g. = bevallen.
Ge'nelid, w. — = Genesis: wording, schepping,
wordingsgeschiedenis.
—, —en = genezing, herstel;
Gestelung,
Sur O.! = gezondheid!
genelife0 = genetisch, volgens de ontwikkeling.
(fiettetite zie enitiv.
Gene'ber (spr.: zje..) m. —s, = jenever.
Sent 1. = Geneve. Coien'tev see' = meer van
Geneve. geteferillb = van Geneve, Geneefsch.
(genialift§) = geniaal, schrander.
Oettiatittit, w. — genialiteit, schranderheid.
1. —(e)s, —e = nek, hall. geuic'feu,
fdp. (b.) = den doodsteek (den neksteek)
geven. (genidlang, m. = steek met den
hartsvanger; nekslag; vuistslag. Senicfliinger,
m. = hartsvanger. Senitlitatve, w. = rugge- merg-hersenvlies-ontsteking.
(genie' (spr.: zjenie) —5, —s = genie (i. a. b.).
(4enieler4A, 1. = geniekorps.
genie'ren (spr.: zje. .), fcbw. (b.) = geneeren,
zich geneeren.
hinderen; of§ g.
Rfiettieff, m. —(es) = genot, (vrucht)gebruik,
voordeel]. nettieffbar = bruik-, eet-, drink-,
genietbaar, aangenaam, to genieten. (enieffs
barfeit, m. — = genietbaarheid enz. genie's
fen, ft. (b.) (bu gettiefeft, er genief3t; geno1;
gen011e! gentel3e! genoffen) = genieten, eten,
drinken, gebruiken ; (soms) (mee)aanzien.
Gestieffling, m. —s, —e = genotmensch.
Genie'itreitt (spr.: zje..), m. = geniale streek,
g. zet. (fiettielvelett,
= (de) genie.
Igettilte, 1. —5 = nesthalmen, -strootjes, takjes
enz.; nest; broedsel; laag struikgewas.
Settitalien, 431. = geslachtsdeelen, genitalien.
ebettitib', m. —s, —e = genitief.
..niett = genius, (bescherm)Ge'nittO, m.
geest.
Genoff, m., ..noffen, ..noffen =
genoot, makker, kollega; kameraad, sociaaldemokraat. GeneflenfOaft, w. —, —en =
vereeniging, genootschap; eingetragene 0.=
koliperatieve vereeniging. (fiettorflatne, w.
(1d)w3.)
—tt = vereeniging, gemeente,
distrikt.
Sen're (spr.: zjeire),1. —s, —s = genre, soort.
Sen'rebilb, 1. = genrebeeld.
Sett% (Senile; m. zie Oinfter.
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*entia'ne (spr.: . .tsi. .),w.—, —tt = gentiaan.
aetilleinan (spr.: dzjentlmen), m. —(s), .. men=
gentleman. gentlemanlike (spr.: dzjentlmenlaik) = gentlemanlike.
gettii'ber zie gegenitber.
*cline*, m. —it, —it = Genuees. aeniteler,
Genuees(ch).
genueliti§
Reim' = genoeg; l8rot[s] g. = brood g., g.
brood; er ift Renner g. g., voldoende kenner;
fidj nicbt g. tun rennett = er niet g. van kunnen
krijgen; [es g. baben = er g. van hebben].
w. Sur = voldoende, genoeg;
einem G. tun, Ieiften = voldoening geven,
bevredigen, voldoen (aan); G., 1. : babe fein G.
an (Dat.) =. 't bevredigt me niet. gettiVgen,
fcbtv. (b.) = voldoende, toereikend zijn, volstaan; einem Zerfprecbett, einer $flitt g. =
voldoen aan, nakomen; 1d) mit, an (Dat.) g.
laffen = tevreden zijn met. genii'genb =
voldoende. geniiglit4 [voldoende]; (gwst.)
genoeglijk, behaaglijk. [genuglani = voldoende, genoegzaam, genoeg]. genfiglain =
bescheiden, licht te bevredigen, matig, sober.
aettiiglainteit, w. — bescheidenheid enz.
genug'tnn, um. (1.) = voldoen, bevredigen;
vgl. ook genug. acintglitung, w. — = genoegdoening, voldoening, satisfaktie.
[amnia' zie genug].
. .nera = geslacht, soort, genus.
Gent* 1.
aentiff, m. .nuffes, = genot, genieting;
(non Speilen) gebruik; (jag.) aandeel (van den
jachthond in den buit). Senuirantritt, m. =
farm fofort erfolgen dadelijk
aanvaarding ;
te aanvaarden.
[feniirlet, —s, — = broedsel, gebroed].
Settilfrling, m. —5, —e zie Genief3ling.
genotmensch.
Genutrittentrft, m.
Mittel, 1. = genotmiddel, spijs en drank.
genotrijk, heerlijk.
gettuffreitt
m. = action de jouissance. Settutludjt,
tv. = genotzucht. gettufftiietitig genotzuchtig, -lievend.
= geodezie, aard-, landmeetw.
e o.
geodetisch (vgl.
kunde. geobtilit4
amitotic', w. — = geognozie (leer
b
van de formatie der aardkost). geognoltittb =
geognostisch (vgl. e o gn o fie). *cagoule',
w. — = geogonie (leer van 't ontstaan der
aarde). aeogra00', m. —en, —en = geograaf,
—n =
aardrijkskundige. lBeograWe', tv.
geografie. geogralityilcb = geografisch.
geoOrt', geübrt' = geoord, met ooren, met een
00r .
acolyte, m. —en, —en = geoloog, aardkundige.
acologie', w. — = geologie. geolirgitcb =
geologisch.
(geometer, tn. —s, — = landmeter. Geometric',
w. — geometrie, meetkunde. geontetritc# =
geometrisch, meetkundig.
6Seo$ja'ge, m. —n, —n = geofaag, aardeter.
*core' (spr.: gkeeork), igeor'ge, (spr.: gkeeorgke
= George, Joris.
of zjorsj),
fibeor'net, 1. —s = georgel.
aeor'gien, 1. = Georgie.
I. acovene, tn. = Georgina. II. ficorgi'ne,
w. —, —en = dalia.
geoffoOle', w. — = geoskopie, aardbeschouwing. geosen'tritcb geocentrisch (van 't middelpunt der aarde uit gerekend, gezien).
1. —(e)s,
gepaard, dubbel.
gelmart'
—e = bagage, pakjes. aepiid'abfertigung6.
goedere-, bagagebureau.
fterie, w.
aangifte van bagage, goedereanfgabe, w.
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bureau, „bagage", bagagekantoor. (fietiiid'fa#,
m. = bagagetarief. m. = regu,
bagagebiljet. Septiertriiger, m. = besteller,
kruier. ScOitinvagen, w. = goedere-, bagagewagen.
aeliarb, m. —(e)s, —e = guepard, jachtluipaard.
Ge4mule, 1. —s = gepauk, getrommel; (stud.)
geduelleer; ('t) instampen (van leerstof).
geOferfert = gepeperd (ook fig.), vgl. pf eff ern.
Sebfeile, I. —5 = gefluit. gelitiffett: = morgen
brengen! zie pf elf en. aeOftirgenbeit, tn. —,
—en = gewoonte, gebruik. gepfrobff boll' =
prop-, stampvol. aebfultbe, 1. —5 = geknoei.
1. —s = gepiep.
ScOliiit'rel, 1. —s geschermutsel (ook fig.),
('t) tirailleeren. ScOlaOlier, I. —s = gebabbel,
gesnap. Ge011ier(e), 1. —(e)s = gehuil,
gegrien. aeOltit'lciter, 1. —s = geplas, geklater,
gekletter. SeOlau'bev, 1. —s
gebabbel.
aelio'cbc, 1. —5 = geklop; gepoch.
aeimEter, 1. —s = geraas, lawaai, spektakel.
aelnd'ae, 1. —5 = afdruk, stempel; (dikwijls
fig.) karakter, kenmerk, stempel, cachet.
*Waffle, I. —s = pralerij, pocherij, gepoch,
gesnoef. Gebratege, 1. —s pronk, staatsie,
praal(vertoon); rubmrebige5 G. = ophef van
mooie woorden.
1. —s = geknetter,
geraas.
1. —s = geprik(kel);
gepikker.
acquale, 1. —5 = gekwaak.
Ger, m. —(e)s, —e werpspies; vgl. Gage.
I. gera'be, 9Ibi. it. 9tbo. = recht, rechtstreeks(ch),
direkt; juist, net, vlak; rond, eerlijk; even;
g. 3inie = rechte lijn; g..n 993eges = rechtstreeks; g. gegeniiber = recht tegenover: bas g.
Gegenteil juist 't tegendeel; in g . m Wiber.
fprut = in rechtstreeksche, direkte tegenspraak; g ..r Zerftcmb = onbedroven, gezond
verstand; g. beraus = ronduit; g..r Ebarafter=
rond, open, eerlijk karakter; g. recbt = net,
juist goed, juist van pas; (bas ift) nicbt g.
yid = nu juist niet veel; nun (tue id) es) g. —
nu juist, nu expres; g. burt ift ber
9Beg = recht door zee is de beste weg; flint g.
rein (soms: geben) laffen = wat door de vingers
zien, 't niet zoo nauw nemen. II. Sera'be, m.
rechte lijn (bie beiben
..n; 3wei G.). III.
[Sera'be, tv. — = (roerende) goederen, die de
vrouw toekwamen].
gera'beau6' = rechtuit; ronduit. gera'belyraub'
= ronduit. gera'betjin' = recht-, ronduit,
onomwonden. gera'befo', wie = juist zoo als.
gera'bettieg' (met 6)
ronduit, zonder komplimenten. gera'bebtoegb' (met e) rechtstreeks. gera'beitt' = rechtstreeks, onmiddellijk, ronduit, op den man af, bepaald, letterlijk,
gewoon(weg), ten-eenen-male, zoo maar.
m. —s, — rechtvleugelige.
aerab'fiibrung, w. = (tech.) geleidbaan.
Serab'beit, w. —, —en = rechtheid, oprechtheld, rondborstigheid. gerablaufig rechtstreeksch. gerablinig = rechtlijnig. aerab'•
thin, m. = rechtschapenheid enz., vgl. gerabi•
tinnig = rechtschapen, oprecht, rond(borstig).
gerabloint(e)tig = rechthoekig. gerab'5eitig =
rechtlijnig.
[aeriitsib', 1. —es, —e = raamwerk].
geran'bett, geriiit'bert = gekarteld, geribd.
(fiera'niunt, 1. —5, .. nien = geranium.
aeran'te, f. —s = gerank, rankwerk.
*emit' (spr.: zje..), m. —en, —en = gerant,
(zaak)leider, beheerder.
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Seva'fe, 1. —5 = • geraas, razen. %eyelet, f.
—5 = geratel, gerammel, gekletter. Sere,
1. —(e)s, —e gereedschap, werktuig; huisraad, gerei.
I. gera'ten, = geraden, raadzaam. II. gee
raiten, ft. (f.) (bu gerettft, er gerlit; geriet;
geriete; gerate! geraten) = (ge)raken, komen;
uitvallen, worden; goed uitvallen, slagen, gelukken; aneinattber g. = slaags raken, handgemeen worden, ruzie krijgen; atter rid), in
woedend worden; es gerat 11)m gut,
Wut g.
fd)led)t = 't lukt hem goed, slecht; bie Slats
toffeln flub gut g. zijn goed uitgevallen;
bas linterneimen ift ism g. = is hem gelukt.
Seratetoolii i (ook SeralettioN), 1.: aufs 0. =
op goed geluk, luk of raak. Seviit'§o15, 1. =
= rommeltimmerhout. Seviittattinter,
gereedschapskist.
kamer. Seviieraften, m.
(Seviit'frOaft, ID. -, —en = gereedschap,
gerei. Sertieturnen, .iibungen, = werken,
oefeningen aan de (gymnastiek)toestellen.
Scranife, 1. —5 = gebakkelei, kloppartij.
nevaum' = (3eit) geruim, lang; [( SRaum)] zie
gertiu'inig = ruim, groot, omvangrijk.
Seviiiiintigreit, to. — = ruimte, grootte, ultgestrektheid.[gertiuntlii4=ruim; gemakkelijk].
Serattleit(e), 1. —(e)s = ruischen, geruisch.
f. —es = geruisch, geluid, gedruisch ;
(jag.) ingewanden. geriitifc4lob = geruisch-,
geluidloos, onhoorbaar; zonder veel drukte.
SeriitifOolig(eit, w. — = stilte, geluidluidruchtig, druk.
loosheid. gertinfWboll
f. —s = geschraap (met de keel).
Seribebatif, w. = looiers-, schaafbank. See.
bawd,
= looierij, zeemt,ouwerij. geriben,
= (leer)loolen; (met.) bruineeren;
fd)to.
einem ben Ouceel, bas bas Leber, einen
g. = iem. afranselen, op zijn huid komen ; (Spelt
uftv.) pellen; (Stub.) overgeven, kotsen.
Scriber, m. —s, — = (leer)looier. (Scriber.
baunt = SerbereE, to. —, —en =
(leer)looierij. Seribergefeite, m. = (leer)looiersgezel, -knecht. Seribertatt, m. looierskalk. Ser'berlobe, in. = run. (fieriberinii0le,
tr. = runmolen. Ser'berfuntait, m. = s(u)mak,
looiersboom.
looillzuur; -stof.
Seribellftittre, W.; *(toff,
= looien; Leber von guter
Serlung,
0. = goed gelooid le(d)er.
Serb, m. = Gerrit. Seri ba, w. = Gerda.
[juist, geschikt, passend]; billijk,
gereitti
rechtvaardig; (er lit) in alien eötteln g. = van
alle markten thuis, van zessen klaar; einem
g. tverben = iemand recht laten wedervaren;
eitter Sad)e g. tverbett = iets recht laten
wedervaren, aan lets beantwoorden. Sevet4'
tigfeit, w. rechtvaardigheid, gerechtigheid, recht (en wet); gerecht; voorrecht,
privilegie; (Zat.) 0. tviberfabrett fallen =
recht laten wedervaren. StereMitigreitOtifiege,
tv.
rechtspleging, -bedeeling. Sereittlante,
—n voorrecht, vrijheid, privilegie,
vrijdom. Seve'be, 1. —5 = gepraat, gebabbel,
praatjes; ins 0. lommen, bringen = op de
spraak, in opspraak komen, brengen; bas G.
ber Leute = (ook) wat de menschen zeggen.
geregittetholl' = (van vruchtboomen) stikvol.
Severbe, 1. —s = gewrijf.
gerei'Mett, fdpv. (b.) = strekken, dienen Our
Wreube, Sur ebre, Sum 9lu1)me, Bur ed)anbe).
Sereilite, Olerciutifet, I . —s = gerijm(el).
Serei' e, 1. —5 : es lit viel 0. um biefe Ware =
deze waar is bizonder in trek, biz. gewild,

de menschen vechten er om. gereiati = geprikkeld, opgewonden.
—=
opgewondenheid, irritatie. gereu'ett, fd)tv.
es gereut mid) = ik heb er berouw van,
't rouwt, spijt me. event', —(e)s, —e =
gerooide plek (in 't bosch).
%Wad, m. —s, — = gergel, groef (in duigeta).
gerigeln, fd)tv. (1).) = (eitt l af3) gergelen.
Ser'Itarb, m. — = Gerard, Gerrit.
SeriV, 1. —(e)s, —e = gerecht, spijs, schotel;
recht(spraak), gericht, oordeel, gerechtshof,
rechtbank, rechter, paleis van justitie, jurisdiktie; 0. 1)alten, 3u G. nen fiber einett
recht doen, r. spreken over iem. ; 5u 0. nett =
(ook) de vierschaar spanners; bas iiingfte 0. =
't laatste oordeel; nor 0. forbertt, Iaben
(voor de rechtbank) dagvaarden, dagen.
gericbtlii§ = gerechtelijk; in rechten; g.. es
Oerfabren = proces.
SevidiWartett,
stukken, akten, dossier.
Sevii0Wartuariu8, m. = griffier bij de rechtbank. 4Sericht6'autt, 1. = gerechtshof
gebouw). Seviitflarteit,
= jurisdiktie,
rechtsgebied. Sevir§tO'beautte(r) = rechterlijk
ambtenaar. Sevirtitinie0Orbe,
gerechtshof, rechtbank. Seriittd'besivr, ressort,
rechtsgebied. SeviittO'bote, m. = deurwaarder.
Seriitt6'braudt, m. = rechtsgebruik.
bud, 1. = register, protokol. Seridttbibietter,
m. deurwaarder, gerechtsdienaar. (AMMO'.
gebiiube, f. = rechtsgebouw, paleis van
justitie. Sevii4WgebilOven, $1. = kosten,
leges. [ iiericht#'0alter, m. = baljuw, rechter].
Seviittaltanbel, tn. = rechtshandel, proces.
SeriditO'berv, m. = ambachtsheer, drost.
Sevirlitbilierrft§aft, m. = rechtsheerlijkheid.
4Serie4Witof, m. = gerechtshof, gerecht,
rechter. 4Sevii0ta iran3tei, griffie. Serit4t6'
(often, ¶M. = gerechtskosten. Serlditbilotat,
= rechtzaal. 474evic§tir mann, m. = lid van
een plaatselijke rechtbank. [ifiericbtdiorbitung,
to.
wet op de rechtspleging].' SerhOW.
ovgattifation, u). rechterlijke organizatie.
4Seriebt4lierfon, w. = rechterlijk ambtenaar.
4Serir4tWrat, m. = raadsheer.
tv. = rechtlizaal;
m.;
-zaak.
Seric4t8'Kreiber, tn. = griffier. Sevii§t6'.
ft§reiberei, griffie. Sericiitrfiegel, 1. =
rechterlijk zetel. SeticbtOlOovteln, 431. =
kosten. 4Serii4t4iftivaite,
= rechtstaal.
ressort, rechtsgebied.
Sevii0tO'finengel,
Sevii§tWitanb, m. kompetente rechter,
tribunaal, ressort. ebetiC6' ft tte, w. = zetel
van een rechtbank. Seric4tWitil, m. = stijl
van de bane. ScriOtbiftube,
rechtzaal.
SevidttOiftufg, m. = (zetel van een) rechtbank,
jurisdiktie. SerliOtOitafel,
zwart bord
(in reehtsgebouwen). SeritOtbitag, m. = zitting-, rechtsdag. (SetiMtO itage,
schatting
van de kosten. Seriditbitennitt, m. dagvaarding, verdaging. SeriCO'berfabren, 1. —
procedure, rechtspleging. Sevidftbiberfaffung,
= rechterlijke organizatie. SericbtOiber•
banbiting, tv. = gerechtelijke behandeling,
procedure, proces. S eri CO' b erto alter
err. Serit4tWboNielier, m. = deurwaarder.
SetieittOituclett, 1. = rechtswezen. Seridttr.
ituatig, m. jurisdiktie; (gwst.) lijfsdwang.
fi erie'bett = gewreven ; (fig.) geslepen, doortrapt.
geriefe = gegroefd. Sericite, f. —(e)s, —e
riemwerk. Serieifel, 1. —5 = gekabbel, gee r 6 11.
murmel, gedruppel.
zie
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geviltt' = gegroefd. gain' = Bering, min,
onaanzienlijk, klein; von g..em etanb,
berfommett = van geringen, lagen stand, van
geringe, lage afkomst; bie g.. en 2eute = de
kleine lieden ; nitt im g .. [ten = niet in 't minst;
aud) im 0.. [ten ift er treu = ook in 't kleinste
enz. Sering'ar§tung, w. = geringschatting.
Seviteget, f. -5 = geringel.
gering'fligig = min, onbeduidend; nietig.
Seringliigigteit, to. - = onbeduidendheid,
nietigheid. gerituOattig = van' geringe
waarde, van weinig gehalte, onbeduidend
(van inhoud). getingle@titien, flip. (b.) =
geringschatten, minachten. geringift§tiliig =
geringschattend, minachtend; [geminacht, onbeduidend], Seringididtping, to. = geringschatting, minachting.
gerints ' imr = street=, stolbaar. Serinnlarteit,
to. - = strem-, stolbaarheid.
Seritilte, 1. -s, - geloop, gevloei; goot,
(open) kanaal, waterloop. gerinlien, it. (1.) =
stollen, stremmen, in elkaar loopen. Seritinlet,
1. --5 = geronnen, gestolde massa; stroomend
water. Scrip*, 1. -s, - = geraamte, rif,
skelet; balkwerk, gebinte; ribben. geri#0 =
geribd (ook van bladeren), gegroefd, gekarteld.
gerirfen, = gescheurd, gebarsten; (fig.) gewiekst, leep, slim, geslepen, uitgeslapen; ein
g..er buttb = een leepe klant.
Senn, m. -(e)s = (ibb.) gist.
Sernialie, m. -It, -It = Germaan. Serino'.
nentutn, 1. -5 = Germanendom. ( 6 erntaltia,
to. - = Germania. Sermaltien, 1. -s Germania. Sermaltifuli, m. = Germanikus.
geritta'nife4 = Germaansch. germaniffe'ren,
Ito). (b.) = germanizeeren. Serinanifferung,
to. - = germanizeering. Seruttotiirtitud,
m. -, ..men = germanisme. Sentianift', m.
-en, -en = germanist (kenner van Germaansche taal, van Germaansch recht). germantitifit
= germanistisch.
Serminat' (spr. : zjer . .), m. = Germinal, ontkiemingsmaand.
gerli(e) = gaarne, graag, met genoegen;
(eitten) g. baben = houden van, liefhebben;
(ir.) ben fann mid) g. baben = hij kan naar de
maan loopen; bas Mitten Cie g. tun = .. gerust
doers; ein g. gefebener 00 = een welkome
grit; (es tit) g. geid)ebett = niet te danken;
g. ober ungern = goedschiks, kwaadschiks;
graag of niet graag. Ser'n(e)grok m. -, -e =
graag-groot, pocher. Serli(e)ttug, m. -, -e =
waanwijze, betweter.
Seralbet, T. -s = gerochel, gereutel. tgerbbe,
1. -(e)s, -e = bies-, rietbosch; riet; pijp;
geschreeuw (van 't hert). Servile, 1. -5 =
gerol, geratel. Ser511(e), 1. -5 = los rolgesteente; rommel.
%emit', m. -en -en = geront (lid van den
Raad der Ouden in Sparta).
Ser'fte, tv. - = gerst.
liberiftenllader, m.; .bier,, T.; glint, 1.; ',mite,
io.; .felb, T. = gerstellveld; -bier; -brood;
-oogst; -veld.
Sevi ftenfirattOett, V. = gepelde gerst. See',
ftettgriilie, w. = gort, grutten. Seeftentorn,
1. = gerstekorrel; (am 2tuge) puistje, strontje.
Seeftetillmati, 1.; .ineitt, 1.; =fa% m. = gerstejlmout; -meel; -sap (orgeade).
Seriftenfibteitti, m. = gersteslemp. •er'Iten',
feitrot, m. u. 1. = fijne gerst.
Seeftenilftrott, 1.; itrant, m.; sioaffer, 1.; •buder,
pt. = gerstellstroo; -thank; -water; -suiker.

SOO.

Seete, w. -, -n = gard, roede (soms ook
als maat). (fiev'tetWeb, m. = slag met de
roede, zweepslag.
Seetraub, Sev'trub, to. = Geertruida, Truida,
Trui, Truitje.
Smut', m. -(e)s, .. tit* = reuk, geur, lucht;
roep; in gutem G. ftebett = te goeder naam en
faam bekend zijn; im 0. ben beiligfeit fteben =
in een reuk van heiligheid staan. geruiWto6 =
reukeloos. Serucirtofigteit, w. - = reukeloosheld. SeruCitiin zie 0erucbslinn.
Sertubbillnerth m.; ',organ, 1.; slim, m. = reuk11zenuw; -orgaan; -zin.
Sertidit, 1. -(e)s, -e = gerucht; [roep, naam].
geriitbtloeffe = bij geruchte. (enife, 1. -s =
geroep. gerieben, 1d)u). (b.) = zich verwaardigen, goedvinden, behagen; ee. 93"taieitat babett
gerubt ibm au fagen = 't heeft Z. M. behaagd,
Z. M. heeft goedgevonden, zich verwaardigd
enz. [gerts'Oig, geruirfain: (gerubiame 91ebe) =
gemoedelijk gesprek ; zie verder r u 1) ,i 9]. Seriiit',
1. -(e)s, zie 0 er011 en 0 eriimpel. Oleruttt'pel,
1. -5 = geraas, spektakel; geschok, gehots.
Seriintliel, 1. -5 = (oude) rommel(boel).
Seriintpler, m. -s, - = uitdrager.
Serun'bium, 1. -s, ..bien = gerundium.
Sertinbriqum), 1. -s, „De u. ..oa = gerundivum.
Sertift, 1. -es, -e = steiger, stalling, tribune,
getimmerte, rek. Sertitlet, 1. -5 = geschok,
geschud, gehots.
Serliterfen, 1. -5 = speerwerpen.
Ges, I. -, - = ges, g-mol.
Sefii'ge, 1. -s = gezaag. Selatba'bet, 1. -s =
gewauwel, gezeur. Sefalble(r) = Gezalfde.
gelatlen zie ralaen. (Willie, I. -5 = zaad.
gefanit' = geheel, totaal, al(le); bas 0 ..e =
't geheel. Sefaintabfinbung, u). = betaling
(afkoopsom) in-eens. Selaintanorbnung, w. =
regeling van 't geheel. Selaint'Oegtiff, m. =
totaal, algemeen begrip. Sefanit'betrag, m. =
geheel, totaal bedrag. Selaint'eittbruet, m. =
algemeene, totaalindruk. Sefaniterbe, In. =
universeel erfgenaam. Sefaint'ertrag, m. =
geheele, totaalopbrengst. 4Nelatnt'attoit§t, 1. =
totaal gewicht. Sefaintgut, T. = gezamenlijk
bezit (van echtgenooten). Selamtlxit, to. - =
geheel, totaal, massa, alles (ellen) te zamen.
Sefaintleiftung, ID. = totale produktie,
t. prestatie. (Belauttlnaiht, w. = gezamenlijke
macht. Selaintliiinifteriuni, I. = geheel ministerie, kabinet. Selaint'profura ID. = gemeenschappelijke prokuratie. Sefaintrefuttat, 1. =
totale uitslag. Selatnt'Kutbner, m. -s, - =
hoofdelijk, solidair schuldenaar. Sefaint'•
borftanb, m. = hoofdbestuur. Selanitlyert,
m. = gezamenlijke, totale waarde. %eland's
toobt, 1. = algemeen welzijn. (6 el ant ta 0 I , tv.
= geheel getal, g. aantal, totaal.
Selatible(r) = (af)g ezant. Selatibt'fiftaft, oa.
-, -en = gezantschap, legatie. gefanbt'.
fibaftlicb = gezantschaps.. .; diplomatiek.
Sefanbt'fr4aft#110erfonal, 1.; .ltoften, m.; ',rat,
m.; afetretiir, m. = gezantschapsllpersoneel;
-post; -raad (legatieraad); -sekretaris.
Wing', M. -(e)s, Melange = (ge)zang, lied.
Sefatigibufb, T . = gezangboek. Sefang'broffel,
to. = zanglijster. Sefangleiger, m. = zangonderwijzer. gefang'refit = zangrijk, zangerig,
melodieus. Selang6'... zie 0 ei an 9. . . .
Sefanifftunbe, to. = zangles. Selangloeile,
to. = (zang)wijze, melodic. 414eitiff, 1. -es,
-e = zitvlak, achterste; [zitting (eines
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Geid)icbtsmaler.

= reglement van
Stubles)]. Selairbein, 1. = zitbeen. 6014', zaak). 04e14FiftWorbining,
orde. Geft§tiftOlmaieve, 431.
papiers de
1. —es, —e, Oeltityleitt, 1. —s, —e = (1cbm3.)
strofe, koeplet. Sefaule, 1. —s = gezuip. commerce. (fiel4aftOltragi4, w. = (handels)Sefaule, 1. —5 = gesuis, gebruis, geruisch. praktijk. SeldieWrintt, m. .1of al. Se=
fifitiftWreile, w. = reis voor zaken, handelsreis.
1. —s = gesuizel, gemurmel.
*elan
Setc§tiftWeeffeitbe(r) = handelsreiziger. Se=
nelc§a4C = (her.) geruit (als schaakbord).
fcbtiftWfac§e, w. = (handels)zaak. SeiCetftW•
Oeft§iift, 1. —(e)s, —e = (handels)zaak; koop;
= winkelsluiting. 46elefraftWicbrift,
Wu%
magazijn, winkel, kantoor; beroep, bezigheid,
w. = koopmanshand. m. =
treibett Ste? = wat is
werk, zaak; welcbes
zetel van den handel. fiefittiftWftette, w. =
erbffnen = een zaak openen;
uw yak? ein
bureau, kantoor (van een blad bijv.). SelcOtift6' •
bas ift eitt gutes
= (ook) dat is een koopje;
madrn = zich wat te doen maken !tattling, W. = stilstand in zaken, stremming.
lid) ein
(ab). SelibtiftWitube, w. = kantoor. Gefirifift6'.
(voor den schijn); ein grot3es (fleines)
mad)en een groote (kleine) boodschap doen. itunben, $1. = kantoor-, werkuren. 43eftlitift6'
geftlifirtig = bezig, druk, ijverig, werkzaam, tatigfeit, w. = ('t) zakendoen; aktiviteit.
vlijtig. 416e1Ceirtigteit, w. — = werkzaamheid, 44eftlitiftditriiger, m. = (dipl.) zaakgelastigde.
druk-bezig-zijn, ijver. geWeiftlit§ = op de zaak gefitfiftb'unfabig = onbevoegd om rechtshandelingen te verrichten, om zaken te doen.
(zaken), op den handel, op den dienst betrek= bedrijfsonkosten;
SeldiFiftWuntoftett,
king hebbende: zaken. . . , handels. . . , dienst... ;
g.. e 3iinftlicbfeit = stiptheid in zaken; ber auf (trinfett) = (fig.) op kosten van ongelijk.
g.. e Zell eines Oriefes = dat deel, dat over SeKtiftWitliturt, w. = lusteloosheid (in zaken).
zaken handelt; er fam g. and) Bien = voor SeitOtift6'beebitibing, w. = handelsbetrekking,
zaken. geftbiittlod = zonder zaken, zonder -relatie. SeWiftWberfefir, m. = bedrijfs-,
handelsverkeer, handelsrelatie. gel tb aftWber •
bezigheid, werk(e)loos ; vgl. g e 1 cl) a f ts I o s.
GetiOnftloligteit, w. — = werk(e)loosheid, Walter, m. = administrateur, chef, gerant.
(gettiiiiftd'ivett, W. = handels-, zakenwereld.
't niets-doen.
sluiten van een e4ePtilftdi 3ittitner, 1. = kantoor.
SelitrtiftWatiftblut, m. =
&twig, m. = tak van handel, van bedrijf, specialikoop, transaktie. SelttliftWabluid(e)tung,
teit.
= afwikkeling van de zaken. Seft§riftWange•
tegentieit, w. = zaak, iets dat de zaken betreft, [geittirtnig = verlegen, beschaamd, bedeesd].
handelsaangelegenheid. 4Selt0iiftWarbeiten, $1. gelMedit' zie id)ifttien.
1. —5 = geschommel, geslinger.
= bezigheden (in of voor de zaak); (ook) kantoorwerkzaamheden. SePtitiftd'auffitOt, w. = geftfie'tott, ft. (1.) (es getcbiebt, geicbab; ge=
fcbiftbe; getdrben) = geschieden, gebeuren,
ambtelijk toezicht; surseance van betaling.
overkomen; ibm geicbiebt recbt = hij heeft,
gefOlifte'bevitOt, m. = (jaar)verslag.
wat hem toekomt; id) mut3te nicbt, wie mir
frbaft6betrieb, m. = (handels)bedrijf.
geicl)al) = hoe ik 't had; (es ift) um ihn g. =
ItbfiftWürief, m. = brief over zaken, handelsmet hem gedaan; g..e tinge filth nicbt 3u
brief. SelciftifWburb, I. = koopmansboek.
tinbern, g. ift g. = gedane zaken nemen geen
SelCifWerfabritug, ro. = ondervinding,
gebeurtenis.
keer. ffieftbe0'nfO, —yes, —te
ervaring in zaken, routine. gehttiftOTtibig =
1. —(e)s, —e = (zekere koren)maat].
handelingsbevoegd, gerechtigd om rechtsSefdieVbe, 1. —5 = (jag.) ingewanden.
handelingen te doen. geWciftWfrei = vrij,
(wijnb. gwst.) jonge
—(e)s, —e
niet door zaken in beslag genomen. SeptiiftW.
bloesemknop.
= verstandig, wijs,
m. = handelsvriend. gefittiftWfiityen.
bijdehand;
eitt
g..
er
Stopf
= een schrandere
91us1cbu13
=
kommissie,
komitee,
bureau.
ber
kop; er tit nidit g. = niet goed wijs; etw. . es
faeltfAftdliitirer, m. = &ant, chef, direkteur
= (ook) iets behoorlijks, flinks, degelijks. Se.
(einer Oeiellicbaft). Selt§aft6liiigung, =
14eit'beit, w. — verstand(igheid), wijsheid,
leiding v. d. zaak; beheer; wijze van werken.
OeftbieftWgiing, tn. = gang van zaken; bood- schranderheid.
1. —(e)s, —e = geschenk, prezent;
schap, reis voor zaken. SelifitiftWgebaren,
einem ein O. mit etw. machen, einem etw.
1. = wijze van zakendoen. geftVittO'Regettb,
m. = handelswijk, winkelbuurt. 413efitiiift6'. Sum macho/. (geven) = iem. iets ten geschenke geven. litelekeitocife, $1.: 3u (5 n =
gegner, m. = konkurrent.geftfififtd'geljeinini6,
zie g cid) cit.
voor cadeaux. gefit
1. = handelsgeheim. Sel4fiftrtialib, =
elititOt'itett, 1. —5, — = geschiedenisje, verhandelshuis, firma. Gleft4OftWintjaber, m. =
bezitter van een (van de) zaak; werkend haaltje, anekdote. m. —n =
geschiedenis (ook fig.), verhaal, vertelling, gevennoot. SelCift6latg, 1. = boek-, dienstjaar.
ift gut = dat is wat moois,
SehfitiftOlaaital, 1. = maatschappelijk kapi- beurtenis ; b i e
die grap is goed; bie gatt3e = (ook) de
taal. SelcbtiftiVtreiO, m. arbeidsveld, -kring;
handelskring; (van ambtenaar) gebied, ressort. heele rommel, boel ; vgl. bumm. (fiefiftitirten.
bud), = boek met vertellingen. gefitiditilitb=
geft§tiftdluttbig = ervaren in zaken, zaakgeschiedkundig, historisch. SelMitOt6lutt, I. =
kundig. SeiCdftWlage, m. = (winkel)stand;
geschiedenisboek. tBeitOiditithreiber, m. =
in better = op goeden, op besten stand.
geschiedschrijver. eiefttittitiOreibung, tn. =
gettOtiftdlebett, 1. = bedrijfsleven. ebeff4tiftO'•
geschiedbeschrijving. m. =
leute, qm. = zakenmenschen. SeWciftWietal,
geschiedvorscher. SetchirnWfalettber, m. =
1. kantoor, zaak, winkel. geftWiftWIDO =
geschiedkundige kalender. (fieitticht6lenner,
werk(e)loos, nietsdoend; (van de markt e. d.)
lusteloos, slap, zonder zaken. tfieldgiftWtoligteit m. = geschiedkundige.
= .funbe. Seitlitit#Wtlitterung, w. =
de
markt
e.
d.)
— = werk(e)loosheid; (van
stumperachtige geschiedbeschrijving. Ges
slapte, Justeloosheid. Geft§tiftWitiann, m. =
zakenman. gelibtiftWinfitig = zooals 't in den fibiefit6tunbe, w. = (kennis van de) geschiedenis, geschiedkunde. geliticbtOluitbig = gehandel (in zaken) gebruikelijk is, handels...
schiedkundig. Selt4iMtWittaler, m. = historieSeftWiftbluntfolger, m. = opvolger (in de
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geltisiett4'ntlifsig = historisch.
SePtitttOlabelle, =Wel, = geschiedkundige
tabel. *el**Olvert, 1. = geschiedkundig
werk.
Sefetid', -(e)s, -e behoorlijke vorm,
schilder.

fatsoen, gepastheid; geschiktheid, handigheid,
bekwaamheid, aanleg; (nood)lot, schikking;
(mijnw.) ertsader; bas fat alle y rein 15. past niet bij elkaar; eitter ea* ein geben =
iets schikken, regelen; etw. wieber ins G.
bringen = weer in orde brengen; er bat rein G.
ba3u = heeft er geen slag van. Septiere, 1.
-5 gestuur. Septidlictleit, w. -, -en =
handigheid, bekwaamheid, vaardigheid, talent.
gehtidt' = gestuurd, gezonden; handig, bekwaam, vaardig, knap. SePtie'be, 1. -s =
geschuif; afgebrokkeld gesteente; zwendel.
gelitie'ben = gescheiden; mir finb g.. e .2eute
= 't is uit tusschen ons. SePtie'fse, 1. -s =
geschiet, ('t) schieten. Septintele, f.
=
geschimp, gescheld; standjes(maken).
1. -(e)s, -e = vaatwerk; vat;
nachtpot; gerei, gereedschap ; (Paarde)tuig;
paard en rijtuig; bas
fpftlen, abwafcbett = de
vaten wasschen; Ins
get)en, lid) ins G.
Iegen = zich inspannen, Oink aanpakken;
im
Iiegen = in 't touw zijn. Sefttiveblivite,
= borstel voor 't paardetuig. Gel ttirefiitver,
tn. = vrachtrijder. (gefitirefatnuter, tv. =
tuigkamer. Setc§ireutac§er, m. = zadelmaker;
weverskammemaker. alefifjiremeifter zie
Scf)irrmeirter.
gekronkel, geslinger.
-s
SePtlan'gel,
[gePtlant' zie 1 cblanr]. Septlettt', 1. -(e)s,
-er (zelden -e) geslacht; [patriciersfamilie
(in de Rijkssteden)]; familie, ras, soort. [(fie.
fct lectlev, m. -s, - = patricidr, vgl. cg e.
Id) I e cb t]. gefftletttliit = geslachts.. . ge.
Pt tattled = geslachtloos; onzijdig.
ldj tedjt'rof
w. = geslachtloosheid.
SefftleittWabel, m. = geslachts-, familieadel.
ouderdom, leeftijd van
SefetletWaltev, 1.
een geslacht. SePtlettWart,
= aard van
een geslacht of ras.
OePtlettt4'llenbung,
.folge, W.; .funbe, w.;
tv. = geslachtsiluitgang; -opvolging;
-kunde (genealogie); -lijn.
gefetlettt#104 ulte. zie geid)led)tlos ufw.
= geSePtletttnnatne, m.; .register,
slachtsllnaam (familienaam); -register.
puberteit.
w.
=
SefitletttO'reife,
Sefitleitt4'.
tabel, m. = genealogische tabel.

Sefettetttd'Iltrieb, m.; sunterPtieb, m.; .ber=
fet tebenteit, w.; .tecOeett, 1. = geslachtslldrift;
-verschil; -verscheidenheid (-verschil); -wapen.
SePtlecttdleort, 1. lidwoord. (6ePtleir, 1.
-(e)s, -e = acbIederei. **Verge), 1.
-(e)s = (jag.) ingang (van een hol); geslijp.

geslenter, geflaneer.
-s
**tiepin, -s = sleep; gesleep; (lastige)
bagage. geptliffen = geslepen, gepolijst, fijn,
net. Sefftlitt'ge, 1. -5, - slinger-, vlechtwerk, warreling; slokdarm, hart en longen
van een geslacht dier. **put*, 1. -a =
gesnik.
smaak:
**Opted', m. -(e)s, Geldrnacre(r)
schoonheidszin; zin, neiging; mode; fiber ben
taut lid) nid)t ftreiten over den sm. valt
niet te twisters; G. an (Vat.) finben = sm. in
iets hebben; vgl. abgewinnen. gefrionad'Iod=
smakeloos (eig. en fig.), flauw, laf. 413elOntatE.
tv. - smakeloosheid (eig. en fig.);
= kunstnijverlafheid. filefrOtairWutufter,
(fieftbleteber, 1.
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heidsmodel. SePtittadWfacte, w.: bas ift =
dat is een kwestie van smaak. Seldonad011nu,
m. = smaakzin. SePtutadOlvAriefien, 1. =
smaaktepeltje. GiefttmadOleertieug, 1. smaakorgaan. Reitionairbott = smaakvol,
keurig. Reftionatrwibrig = strijdig met den
goeden smaak, smakeloos.
gekus, gesmak. Se.
SePtutarie, 1. -5
fctutau'ite, 1. -s = gesmook, gerook.
Ptntaule, 1. -s = goede sier, gesmul. Se.
Pt ntei'Oel, 1. -5 = gevlei, vleierij. SePtutei'.
be, I. -s, - sieraad, tooi (van edel metaal
of juweelen), juweel, kleinood; [wapen, harnas; boeien]; (lift.) metaalwaren. Septmerbe.
tanbel, tn. = handel in gouden en zilveren
voorwerpen, bijouterie. Seldnei'beftifteten,
= bijouterie-, juweelkistje. gefdpnei'big
buigzaam, lenig; handelbaar, meegaand, plooibaar. gefrionei'bigreit, w. - = buigzaamheid
enz. Oefetnteit', 1. -es = drek, vuil (van
roofvogels); gebroed, ongedierte; gemeen,
kanalje. Sehtmetter, 1. -s = geschal, gekletter, geklater, geratel. SePtutie'be, I. -s =
('t) smeden. **We're, 1. -s = ('t) (in)smeren, vetten; gesmeer, geknoei, geklad.
[SePtutud', m., zie cbmud].
SePtnirbel, -s = getrekkebek, gevrij.
Oefetttav'ete, 1. -5 = gesnork. Sehtnatter,
1. -5 = gesnater, gekakel. gefelptie'fielt (nub
gebilgeit) keurig, in de puntjes (gekleed),
om door eenringetje te halen. Septnitie,1. -s,
Sefetnit'iel, 1. -5 = snijwerk. SePtstOr'rel, j.
-s = krulwerk. SePtniiffel, 1. -s = gesnuffel.
SeptOor, f. -(e)s, -e = schepsel. geptapft':
g es q3apier = geschept papier.
I. Septets, .. offes, . ogle = projektiel: pijl,
kogel, [schiettuig] ; verdieping. II. [SeptoW,
of[es, . Ole = schot en lot, geschot].
m.
opgeschroefd, gemaakt, geaffekgefetvaubt'
teerd; vgl. ook fcb raub en. Septrei', 1. -(e)s =
unb menig
geschreeuw, gegil, gekrijt; Wel
Wolfe = veel geschreeuw enz.; [ins G. fommen
= op de spraak komen]. Septrei'be, 1. -s
geschrijf. Sefitreiblel, 1. = gekrabbel.
-(e)s = sChoeisel.
Oefftut', SePtii'te,
geldiult = geschoold. t4 of --a =
(gwst.) geschommel. geptuppf = geschubd.
SePtile, -(e)s metaalslakken. Septiitte,
1. -5 = gestort (van graan); (mijnw.) gemengde
lagen.
1. -es, -e = (stuk) geschut, artillerie,
g ef
kanon; bas aufpflamen 't geschut opstellen, planten. SePtfit'runft, tv. = artilleriekunst. Seldliit'Oforte, m. = geschutpoort.
SePtfilyitattb, m. = geschutemplacement.
SefttiiIrmefen, I. = artillerie. Sefitii4'attg,
m. = artillerietrein.
SePttea'ber, 1. -s, - eskader, smaldeel;
(fig.) schaar; [legertroep, eskadron]. Sefettea'.
fel, I. -s = gewauwel, geleuter. gefetwan'gert
= bezwangerd. [SePttetie, zie t e 1 d) to r].
Seldoviitr, 1. -es = gebabbel, gekiets. Re.
babbelachtig, praatziek. (14e.
fetwat'sigfeit, tv. - = babbelachtigheid.
Gefd)wafel. gefetweift' zie
zie
SePtteefel
Id) w eif en. gePtwei'ge = om niet te spreken
van, nog minder, laat staan, (bij y.: bas ertragt
ein iiingerer Mann nicbt, g. (berm) eM alter).
gefftwergett, ft. (b.) mit Gen. = met stilzwijgen voorbijgaan; anberer Zorteile 3u g. =
om niet te spreken van andere voordeelen;
g., [d)w. = doers zwijgen, kalmeeren (eitatinb g.).
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SeicbtveVge, 1. —s = gezwelg, zwelgerij.
drijvende vloeistof.
(#elt§tvettVnte, 1. —5
Getibwieimel, 1. geboemel, gepierewaai
Reld)roinb' = gezwind, vlug, snel, gauw.
Getc§wini biefeit, w. —, —en = snelheid,
in de gauwte.
Ktvinfr.
vlugheid; in ber
bigleit8tnetter, = snelheidsmeter. Se.
It§tvinbld)reibefuttit, w.=snelschrijven, stenografie. Setdovinbidgitt, m. = gezwindt, versnelde pas. Vdefittuire, 1. —(e)s = gegons;
geroezemoes. fAeidituritev, = broers en
zusters. (field)Wi'itertinb, 1. = voile neef of
nicht. Retc4wilterlic0 = broederlijk, als broers
en zusters. 44e1cOtertertiebt, w. = broederliefde, liefde onder broers en zusters. Relditvo'.
yen zie id)tv Oren. Getcbtvor(e)nenbant, w. =
bank van gezworenen. SelfWorle)ttengeridit,
1. rechtbank van gezworenen, jury. Seld)tuttlit,
= gezwel, zwelling, zweer.
w.
lfiefittufie, 1. —(e)s, —e = zweer, verzwering.
Reter§it': ber g..e Stein = zesde aspekt
(vgl. g e f
f t). [Relegltett, fcbw. (b.) = zegenen,
vaarwel zeggen, afscheid nemen van]. (fieletW.
= rookvleesch.
te(6)
gezel, makker,
Gefell(e), m. —en, —en
knecht, jonge man; kerel; baas; lurtiger,
= vroolijke, sluwe kant.
fcblauer
ftw. (b.) (einen einem, einen 3u einem) in
gezelschap brengen met, verbinden met, doers
vergezellen; tiff) einem g., fit 3u einem g. =
zich bij iem. voegen, zich met iem. vereenigen,
verbinden; ba3u gefellt itd) = daarbij komt,
daaraan paart zich; gleid) unb gleit gefellt
lid) gent soort zoekt soort. Oetellentatoe,
3l.
leerjaren (van een handwerksgezel).
Gefellettleben, 1. = gezelleleven. Seletlen.
tcOatt, ----- (de) handwerksgezellen. eetellen.
fora*, w. = gezelletaal, -slang. gefellenttanb,
m. = stand van den gezel. **Vinton, to. =
leerjaren (v. d. gezel). Refellig = gezellig, bij
elkaar, samenlevend. Gefetligreit, w. =
gezelligheid. tv. —, —nett = gezellin,
kameraad. Setellidiatt, w. —, —en = gezelschap, partij, vennootschap, societeit, genootschap, maatschappij, samenleving; in eine G.
naar een partij gaan; bie (vornebme)
get)en
G. = de voorname kringen; Ste befommen
= histo= u krijgt bezoek; biftorifcbe
= de burgerlijke
risch gen.; bie biirgerlicbe
= naamlooze venn.;
maatij.; anontme
ftille = stille venn.; mit befcbranfter
baftung (G. m. b. .5.) = venn. met beperkte
verantwoordelijkheid (van de aandeelhouders,
limited comp.). liiefellicOtter, m. —s, — =
makker, kameraad, gezel; deelgenoot, vennoot,
firmant; ein guter een gezellig, onderhoudend persoon. Getelrftbatteritt, w.—, —nett
= kameraad, gezellin; juffrouw van gezelschap.
Retellidiattlic# = maatschappelijk; gezellig,
gezamenlijk; beschaafd, gezelschaps.. ; g..er
Oerein = gezellige vereeniging, societeit,
klub, kazino. (fietellidinttlitOreit, w. — =
gezelligheid. Gietellictinttdanitte, m. = avondkostuum. SetellIdiattdfirtna, = firma van
een vennootschap. SetellietattOtuti, m. =
gezellig verkeer, voet van gelijkheid; fit mit
einem auf ben G. ftellen = met iem. als zijn
maatschappelijk gelijke omgaan. eetell's
tffjaftbgtieb, f. = lid van een maatschappij,
van een genootschap enz. lBetellidiatt4.
lianblung, w. = handelsvereeniging. Getetr.
vereenigingsgebouw, societeit.
IffiattSbatt8, 1.
Gezelschapseigetell't4attliinteln,
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landen. SelellicbattnnOital, I. = maatschappelijk kapitaal. Setell'idiatt6fleib, 1. = avondtoilet. SefetVittaftOutitglieb, 1. = % Rite b.
ebefelliMattOrechnuttft, ID. gezelschapsrekening. efeltidinftblpiet, 1. = gezelschapsspel.
aktellie0attOtOractie, = taal van de goede
kringen, beschaafde omgangstaal, ook = e.
tellittattOton, m. = gezelschaps-, konverzatietoon. Qbetellittatt8toilette, tv. avondtoilet.
biefellicOattOVerlitiltnid, 1. = vennootschap,
maatschappij.(fietelrldiattObertraa,m.= maatschappelijk kontrakt; (hand.) akte van vennootschap, statuten van de venn.
IttnttOtvibrin =onmaatschappelijk, antisociaal.
Setellie0aft65itttter, 1. = salon, ontvangkamer.
Gielenl(e), 1. —(e)s, —e = glooiing, inzinking
(van den bodem), kuil; (stalen) smeedvorm;
food, gewicht (am stet); aflegger, loot (bes
netnitods); ook eigennaam van een gebergte.
(SOW, 1. —es, —e = wet. bepaling, regel,
voorschrift; [strofe, vgl. e f at]. 4 ete4'antrag,
m. = wetsvoorstel. Seletrblatt, 1. = verzameling van door de regeering gepubliceerde wetten;
= wetboek.
„Staatsblad". Setelybucl),
(fieletrefien, 1. wetje; versje, stukje, vgl.
Gel Wein. GefelyentWurt, m. = wetsontwerp. Getet4e6lvatt, tv. = kracht van wet.
6efet5e6Verlettung, w. = wetsovertreding.
Setet4e0borlage, tv. = (ingediend) wetsontwarp. getelyeebettb = wetgevend. GeleCgeber,
m. = wetgever. Retelygebetile4 = wetgevend.
Selelrgebung, W. —, —en = wetgeving.
RefeCtunbiR = de wet(ten) kennende, wetgeleerd. 1. —s, — zie Gefetcb en.
getetyliM = wettelijk; wettig; auf g..em
Bege = langs wettelijken weg; g.. er erbe =
wettig erfgenaam; g. gefcbfttt = wettelijk gedeponeerd (handelsmerk), bij de wet gewaarborgd.
w. — = wettelijkheid,
wettigheid. Releirlob wette-, regeeringloos.
Seletrlefigfeit, to. — = wetteloosheid,
anarchie. geleVutaiiiR = wettig, wettelijk.
Getegrutiitigteit, w. = wettigheid, wettelijkheid, regelmatigheid. GefeCrolle, tv. =
wetrol. lidefelrfttututluttR, ID. = verzameling,
bundel wetten.
= gezet, bezadigd; gesteld, verondersteld ; g. ben all = gesteld 't
tafel der wet. ROW.
geval. gefelytafel, tv.
= in 't veronderstelde geval, gesteld . GetelOorlage, w. = (ingediend)
wetsontwerp. Gete1'tiortc4lag, m. = wetsvoorstel. Retelilvibrie = onwettig, strijdig (in
strijd) met de wet. GeteirWibrigreit, w.
=
onwettigheid, strijdigheid met de wet.
**uric, —s = gezucht, geklaag.
*OW, 1. —(e)e, —er = gezicht: ('t) Zion.
gezichtsvermogen, -orgaan, oog; gelaat, voorkomen;
I. --(e)s, —e = vizioen, verschijning, (droom)gezicht; bas 3weite baben =
't tweede gezicht hebben helderziende zijn;
er mad)t errs wie fieben Zage 9legenwetter =
hij zet een gezicht van oude lappen, als een
oorworm; (einem)
er (vor)fcbneiben. =
leelijke gezichten trekken, grimassen maken;
es tommt mir nub bem = 't raakt uit mijn
gezicht; es gilt, fpringt Ind G. = 't loopt,
springt in 't oog; ins G. fallen = in 't oog vatten; einem ins G. Iad)en, etw. fagen = iem.
in zijn gezicht uitlachen, iets zeggen; einen ins
loben = in zijn gezicht prijzen; etw. tommt
mir su G., id) befomme etw. 5u 6. = ik krijg
iets to zien, in 't gezicht, in 't oog, ik bemerk
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iets; es ftel)t ibm gut, itlett = 't staat
hem goed, slecht. Seitt§levf4neibev, m. =
grimassemaker.
Seltd#6'llaubbrud, m.; m.; sbilbung,
w. = gezichtsnuitdrukking; -bedrog; -vorming
(uitdrukking, trekken).
(fiefhttdibeutev, m. = gelaatkundige. tiefttlit4's
favbe, tv. = gelaatskleur. 00140101er, m. =
gezichts-, ooggebrek. Sefilf)trfelb, 1. = gezichtsveld (i. a. b.). Gefit§Wfenner, m. gelaatkundige. N•efiditnrautOf, m. = aangezichtskramp. Gefic§tWtrei6, m. = horizon,
gezichteinder, gezichtskring, -veld; feinen 6.
erweitern = zijn gezichtskring uitbreiden, zijn
kennis vermeerderen. (Oefirrit6itunbe, w. =
gelaatgelaatkunde. 46eftittOlunbIge(v)
kundige. gefie0tWitinge, w. lengte v. h.
gezicht. tfiefic4tOlinie, tv. = gelaatstrek; gezichtslijn. OefhttOlnuOfel, m. = gelaatsspier.
4efic4tWttevb, m. gelaatszenuw. OefitOW.
Ounft, m. = gezichts-, oogpunt. efriefit4t6'.
reiDen, 1. = aangezichtspijn. giefitbWrofe, tv.
roos in 't gezicht. (fiefitOtWft§tnevien, M. =
aangezichtspijn.
m.; .1tva1jt, m. =
Seftt§t6111c§tuticle, w.;
gezichts1 I zwakte ; -zi n; -straal.
Gefttbtntiluittung, w.; gberaevvung, w. =
ge zichtsl lbedrog ; -verwringing.
OefirfAlveite, w. = gezichtsbereik, horizon.
GefictWitlintel, m. = gezichts-, gelaatshoek.
Seftebt4'aug, m. = gelaatstrek, -lijn. (fielitnw,
1. -es, -e (kroon)lijst, uitstekende rand,
2, 1ijstwerk, richel. Oefitt'be, 1. -s = diensterinb el].
personeel, -boden, yolk; [ook =
gbrot, 1., *loft, w. = bier, brood,
.Z.Seftn'bebiev,
1. -s =
eten voor de dienstboden.
gemeen, gepeupel, gespuis.
Oefinbelltobtt, m.; i'orbttung, w.; w.;
.benntetev, m. = dienstbodellloon; -verordening
(-reglement); -kamer; -verhuurder (besteder).
geritte gezind, gestemd, [van plan]; einem
feinblid), gut g. rein, feinblid) gegen einen g. rein
= iem. vijandig enz. gezind zijn. GeftWituag,
w. -, -en = gezindheid, gevoelens, denk-,
zienswijze; neiging. (fiefin'ttungdgeneffe, m.
gelijkdenkende, geestverwant. n011'1=0610
= zonder meening, zonder vaste overtuiging,
degelijk,
onverschillig. gefin'nungOtfuttis
weldenkend, karaktervol. (refWpe, 1. =
maagschap, verwanten, familie; kliek. nefirtet
= welgemanierd, -opgevoed, beschaafd. tkOW.
tung, w. - = welgemanierdheid, beschaving.
4iefaff', 1. -(e)s = gezuip; slechte drank, bocht.
gefon'bert = afzonderlijk. gefon'tten = van plan,
van zips; id) bin nid)t g. nadmugebett = denk
er niet aan toe to geven. Sefottene6 zie
ebratenes.
I. Sefban', m. -(e)s u. -en, -e(n) = (gwst.)
kameraad, medewerker. II. Selban', -(e)s,
-e = (ung.) graaf.
tgefbanit', 1. -(e)s, -e = span (trekdieren),
koppel; paar. gelbannt = gespannen; g. rein
auf (91k.) = benieuwd zijn naar; vgl. Wu13.
ifielbanntitott, w. - = spanning : gespannen
verwachting; oneenigheid, gespannen toestand.
Oefban'f djaft, w. -, -en = vereeniging; (ung.)
graafschap, komitaat. Oefbartv(e), 1. -(e)s =
sparwerk (bes Dad)es). (Seloale, 1. -s =
gr appemakerij
Sefbere, 1. -5 = gespuw. Selpenft', 1. -(e)s,
-er = spook, verschijning. geftien'ftevertig =
spookachtig. (SefOetefterfuvdit, ro. = vrees voor
spoken. Gett'eniftevelaube, m. = geloof aan
VAN GELDEREN,
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spoken. gelpen'ftert)aft = spookachtig. (fie.
ft'en'iterveitt, 1. = spokerijk. thefben'itevitunbe,
tv. = spookuur. gelpealtif4 (ook: gerpenftig)
= spookachtig. 6efOeviv(e), 1. -(e)s = afsluiting, blokkade, versperring, belemmering;
weerstand, tegenstribbeling, komplimentemakerij ; sparwerk (bes Zad)es), pal (in einer
Mir); slot (eines Q3ud)es).
(fiefOiele, tn. -n, -n = gespeel, speelmakker,
kameraad. 4BeftAelin, w. -nen = speelgenoot. filefbitibereit, 1. = (owl) naastings-,
voorkooprecht. (Selbitt'ne, 1. -s = gespin.
spinsel, weefsel (ook
Selbinfti, 1. -es, -e
fig.), web(be).
(ref pond', m. u. 1. -es, -e = (archafstisch)
echtgenoot, bruidegom, Bade, bruid. 413elbOtt,
-(e)s = (ge)spot, spotternij, voorwerp van
spot; rein O. mit et o. treiben = met iets den
bienen, bas 15. rein = de
spot drijven; Bum
spot zijn. tBelpotte, GefOOt itel, 1. -s
(ge)spot.
1. -(e)s, -e = gesprek, onderhoud;
bas, Bum O. ber etabt werbett = overal over de
tong gaan. spraakzaam, onderhoudend, mededeelzaam. Gefbachigteit, w.
- = spraakzaamheid, praatlust(igheid),
mededeelzaamheid. 63efbriieWfonn, to. =
gesprekvorm. OefOritttritoff, = stof voor
gesprek. gentriiiiWton, m. konverzatietoon.
gefOrticOlueife = bijwijze van spreken, van
gesprek, van samenspraak, dialoogsgewijze.
nefbreigr wijdbeens ; bombastisch, hoogdravend; aanstellerig; eitt g es ref en Bur
ed)au tragen = zich hevig aanstellen. (#e.
fOren'ge, 1. -s, - = gesprenkel, ('t) sproeien;
('t) doen springen. geftivettlett = gespikkeld,
gespat, gespuit,
gevlekt. Gefpvitle, 1. --s
gesputter. Sefbru'bet, 1. -5 = gespat, geborrel, gesprankel, getintel.
I. -(e)s
= gevonkel, getintel.
ge1. -s
spoel, geplas.
Seft, w. - = (nbb.) gist.
left. = geftorben.
tbeftaibe, I. -5, - oever, zoom, kust, strand.
Seftalt, w. -, -en = gestalte, gedaante,
figuur ; voorkomen; einer Cade eine anbere
gegen = een ander aanzien, voork. geven; nad)
ber Zinc = naar den stand van zaken,
zooals de zaken zich laten aanzien. geftarten,
(I).) = vormen, fatsoeneeren, inrichten, in
elkaar zetten, organizeeren; 114 g. = een vorm
aannemen, zich vormen, worden, zich ontwikkelen, uitvallen. neftateloS = vormloos,
(nat.) amorf. Geftatelofisteit, w. - = vormloosheid. Geftartung, w. -, -en = vorming,
formatie, ontwikkeling, inrichting, samenstelling, organizatie; uiterlijke gedaante; ber
Zinoe = stand van zaken. filertatn'tnet, 1. -s
= gestamel, gestotter. Settantole, I. -s =
getrappel, gestamp.
geftan'ben zie (ge)fteben. gefttin'bis mit Men.
ob. 9.1f f.: eine(r) Qftge g. rein = een leugen
bekennen; g ..er 93/Orber = moordenaar, die
1. -les, -fe = bekentenis;
bekent.
ablegen = bekentenis afleggen.
ein
fan*, I. -5, - = stangen; (weib.) gewei,
takken; (mijnw.) stengwerk. (Beftattr,
-(e)s = stank. gertatten, 1d)w. (I).) = toestaan, -laten, permitteeren, mogelijk maken;
g. Cie? = is 't gepermitteerd? **(Tetuan, w.
- = vergunning, verlof, permissie. (fieftilub', f.
gestuif, stuifmeel, kolestof. Seittin's
-(e)s
be, 1. -s = struikgewas.
17
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Oefte, w. -, -tt - geste, gebaar; eine grof3e
O. = een breed gebaar.
Netted' zie 93 e it e cf. gertedr volt = stampvol.
getteiti(e)n, unr. (1).) = bekennen; toegeven,
erkennen; bas muf3 id) g.! = dat moet ik
zeggen! [toekennen, -staan; kosten; (f.) ----g erittn en; geitanbene fflild) = dikke melk];
(bft.) lid) g. = lid) unteriteben. *We'.
bungOtotten, ill., •preid, m. = inkoops-,
kost-, kostende prijs. **gin', 1. -(e)s, -e -gesteente, [steenblok; edelsteen]. Oefteini.
botiver, nt. = steenboor. Oetteittituttbe,
•tetge, w. = kennis, leer van de gesteenten.
**ell', 1. -(e)s, -e - onderstel, -stuk,
voet(stuk), stellage, rek, ezel (voor een bord);
lijst, raam; freem; emu O. (Segel, IRiemen) een stel; (vlk.) stuk mensch; eitt verrildies
O. = een rare, een halve gare. getteliten, fcbw.
( b.) = verschaffen, leveren; 114 g. = opkomen
(in dienst). Seftetilung, w. = opkomst (onder de
wapenen); aangifte (bij de douane); aanvoer.
OettelitungObetebt, in. = bevel om op te
komen, oproeping onder de wapenen. getter.
tung4ptlit§tig = dienstplichtig. Seftellinieg,
m. = S cbneif e 1. Settepipe, 1. -s = stikwerk.
geiftern = gisteren; g. abenb, g. morgen =
g. avond, g. morgen; er ift nid)t von g. = (it), is
niet onnoozel, laat 'm maar loopen.
getter:di = gesternd, besterd, geridderd.
*eiti itijel, 1. -s = gesteek, geprik (ook fig.),
toespelingen, speldeprikken. gettielett =
gelaarsd, gesteveld; g. unb gefpornt = gel. en
gespoord; ber g..e Slater = de gel..e kat.
nettled' = gesteeld.
**Unladen', Iv. -, -en = gestikulatie,
gebaar. gettifulie'ven, id)tv. (b.) = gestikuleeren, gebaren makers.
Oeitivni , f. -(e)s, -e = gesternte, ster(rebeeld),
hemellichaam. geitirtdi = gesternd, besterd.
eitirittung, iv. -, -en = konstellatie.
geiteiben zie ftieb en.
SettO'ber, 1. ---5 = sneeuwjacht. gettodti ---gestremd, gestold; (Allier) gestokt. OeftObte,
1. -(e)s = gesteun, gezucht, gekerm **oilier,
1. ---5 = gestruikel, gestrompel. *OW, 1.
-(e)s, -e = deel van een vlot. gettelene0
(bias = stukken glas (op een muur bijv.).
**otter, 1. -s = gestotter, gestamel.
tiejtvant'Pet, 1. -s ---, getrappel, stampvoeten,
getrippel; (v. wiegekind) gewoel; (v. fietsers)
getrap. Oettratut i , 1. -(e)s, -e = struikgewas,
struiken, kreupelhout. Settniitbel, 1. -s =
gestreel, geaai. gettudt' = gestrekt (MN.: in
g..em Crab Gatopp, .2auf ; g..er aBinfel).
geitnitti = gestreept. **mile, I. -s =
getwist, gestrij(d). [gestreng' = gestreng,
streng]. **nu', 1. -(e)s = strooisel. **rid',
1. -(e)s, -e = touw-, brei-, vlechtwerk.
geittle'gett unb gebilgelt = in de puntjes (vgl.
geid)niegelt).
geiftrig = van gisteren; am g .. en Zag =
gisteren; unterm O.. en = onder datum
van gisteren; 3br geebrtes G .. es : = 13w
geeerd schrijven van gisteren.
[*eitraly(be), 1. -s = stroo(massa).] Settrui.
bet, 1. -s = gedraai, kolk, maalstroom.
604100', 1. -(e)s, -e = kreupelhout,
struikgewas. Oettiibibe, I. -s = (5 e it 'club.
Oettiibil(e), 1. ..1(e)s, ..le = gestoelte, kerkstoelen; voetstuk. Seitiintlier, I. -s = gestumper, gesukkel. gettnniben, id)tv. (b.) =
uitstel verleenen.
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6ielt**6, m. -, Mellen = geste, gebaar.
Seitiiti , 1. -(e)s, -e = stoeterij. Oeitiitibtb,
1. = stamboek (voor paarden). Settiitigarten,
m. = stoeterij(park). Seitiitibengit, m. =
springhengst. Settiitinteifter, m. = stoeterijchef.
GefutiV, 1. -(e)s, -e = verzoek, aanzoek,
rekest, verzoekschrift. gettutt' = gezocht,
gevraagd, gewild, onnatuurlijk; bleier 9Irtifel
ift tart (febr) g. = er is veel vraag naar dit
artikel. Oetuibet, 1. -s = geknoei, geklad,
gemors. Setuntinte, 1. -5 = gegons, gebrom,
gezoem. **nib' 1. zie S um s.
gefunb' (gefunber u. geginber) = gezond (i. a. b.);
Die g..e Zernunft, ber g..e allenicbetweritcmbt g..e verstand; fa g. wie ber 1.1c1) im Wailer
(wie ein Wifcb) = zoo gezond als een visch.
Setunb ibab, 1. = gezondheidsbad, badplaats.
Getunb ibrututen, m. = gezondheidsbron.
getuttiben, ftw. (1.) = gezond woden, herstellen. *efuttb'Oeit, te. -, -en = gezondheid;
bet guter O. fein = in goede g. verkeeren;
auf 3bre O.! = op uw g.! eine O. ausbringen =
een heildronk, toost uitbrengen, instellen.
getunb ilyittit§ = gezondheids... Oefunbi.
beitOantt, 1. = (bureau van den) geneeskundige(n) dienst.Oefunb'beiteattelt, 1. = gezondheidsbewijs, -attest. gefunb ibeit4balbev =
gezondheidshalve.
Selunb ibeitOIlleOve, W.; • 003, m.; •Ottege,
w.; spoliael, w.; ',vat, m.; •vegel, w. = gezondheidsllleer; -bewijs (-pas); -zorg (hygiene);
-politie; -raad (kommissie voor den geneeskundigen dienst); -regel (leefregel).
Oetunb iOeitdritiffictjtett, $1.: aus G. = om
redenen van gezondheid. getunbibeitOttlgib.
lid; = schadelijk (voor de gezondheid). tiletunbi•
beitOptitattb, m. = gezondheidstoestand. Se•
funbItta0ung, w. = genezing, gezondmaking.
Oefuttb inng, w. -, -en = herstel, genezing,
saneering. *elute, 1. --(e)s = gesnor, gegons,
gebrom.
Seta'bet, 1. -s = Zabelei. Seale!, 1. -s =
beschot, lambrizeering. getitlett = betimmerd,
gelambrizeerd; (vloer) ingelegd. tbetiittibet, 1.
---5 = gespeel, gebeuzel. Octal**, 1. -s -gedans. Setatt, 1. -(e)s = tastgevoel.
*ettifeintatte (spr.: . . .manee), 1. = Gethsemane.
Setter', 1. -(e)s = gedierte, dieren, Bier. genii
gut = getijgerd, gevlekt. *ease, 1. -(e)s =
(ge)klank, ('t) klinken, geluid. *et*, Setaile,
I. -s = geraas, spektakel, lawaai; ('t) razen,
('t) woeden.
Oetraibe, 1. -s = gedraaf, ('t) draven. %dram'.
pet, 1. -s = getrappel, gestampvoet. Octant',
1. -(e)s, -e = drank; itarfes G. = sterke drank.
4letratile0(e) (met a), 4 etriitit4(e), 1. -es =
gekiets, gewauwel. getrauien !IC fcbtv. (b.) wagen, ('t aan)durven, zich vermeten, zich verstouten; id) getraue utir nicbt binein3ugeben,
id) getraue mkt nicbt binein = ik durf er niet
in (te gaan). Oetverbe, 1. -s = ('t) drijven;
beweging, drukte, gewoel, gedoe. *etretibe,
1. -s, - = graan(gewas), koren.
*etret ibeilavt, w.; •attOtutg, w.; -ban, m.;
•lobe**, m. = graantlsoort (.arten = ook :
granen); -uitvoer; -bouw; -zolder (grond voor
-bouw).
Oetreiibebranb, m. = brand, bederf in 't graan.
Setrei ibebane, tn. = droogoven.
Getvei'belleintuto, tv.; •telb, 1.; tjanbel, m.;
4jau6, r. = graanNinvoer; -veld; -handel;
-pakhuis (-schuur, oak: voorraadschuur).
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*etreibelltattb, 1. •, amanget, m. = graanilland
(-grond); -gebrek.
Getvelibenntt, 1.; ottiible, w.; .10eitfter, m. =
koren!Imaat; -molen; -zolder.
Oetrelibefuerre, w. = verbod van graanin- of
-uitvoer. Oetvetibetuage, w. = graan-, korenschaal. 4Setrelibeault, m. = belasting, recht op
't graan. getreu' = (ge)trouw, nauwgezet, stipt.
getvettilitt = (ge)trouw. Setviele, f. —s =
rondsel; drijf-, raderwerk (ook fig.), (drijf)veer ;
drukte, beweging, gedoe. getriebette 9Irbeit =
gedreven werk. %driller, 1. —s = gedeun,
genuerie; (v. d. leeuwerik) getierelier, gekweel.
GletriPliet, 1. —s = getrippel. Setra ibet,i. —s
= getreuzel, gezanik. getruiti = getroost, gerust; (ook : g .. en Mutes) welgemoed. getralten
110, itto. (b.) eines Zinges = op lets vertrouwen, met vertrouwen afwachten. Oetriimi
mer, 1. —s = puin(hoopen), ruin.
Odle, m. u. 1. —s, —s = Getto, jodewijk.
(knee, 1. —s' — gedoe, drukte. Setulareit,
to. — = (gwst.) drukte, gedoe. [Setiitte, 1.
(e)s, —e = lingetit m.] Igettimitnet, 1. —s =
tumult, drukte, gewoel, menigte, gedrang.
getiOlett = gestippelt, gepunktiljeerd. (gentle,
1. —s = getoet.
gelibti = geoefend. Seithtlyit, w. — = geoefendheid, bedrevenheid.
[geuibett, fd)to. (b.) = (ver)spillen, verkwisten].
Settle, m. —n, —rt = Geus. (gettlettbuttb, m. =
Geuzeverbond.
*antler, m. —s u. —U, —n = peet(oom);
vriend, kameraad; (3u) O. fteben = een kind
ten doop houden; O. fteben = (stud.) in den
lommerd staan; O. Zob = vriend Hein.
Setuttlerbrief, m. = schriftelijke uitnoodiging
om peet te willen zijn. Saatlerin, w. —,
nett = peettante, peetemoei; vriendin,
moeke; (klets)tante. Setuttlerfcbaft, w. —,
—en = peetschap, alle peten. %antler.
ft§mattO, m. = doopmaal. Oaatler6teute,
93I. = peten.
Oebieri, V. —(e)s, —e = vierhoek.
I. gaierti = viervoudig; in vieren verdeeld;
vierhoekig, -kant; ber g..e Stein = 't vierde
aspekt (vgl. g ef ittlf 0. II. (gated', 1. —(e)s,
e = vierkant, kwadraat; ins O. = in 't vierkant, in 't kwadraat.
Oetnertillfttl. m. ; oneite, w. = vierkante voet;
v. mijl.
Oebb iget, 1. —s, — = gevogelte.
*etuti46',1. —es, —e = gewas (ook voor „wijn"),
plant; teelt; (fig.) spruit, kind, schepsel;
uitwas ; eignes O. van eigen teelt. gettmc4'.
felt = gegroeid, gewassen; eirter Gate, einem
g. fein = tegen iets of iem. opgewassen,
voor iets berekend, de man zijn. SetudiOW. '
erbe, w. = feel-, tuinaarde. SetvaiWbaub,
1. = (broei)kas, serre. %Omelet, 1. --s = gewaggel, geschommel. Setunflett, 1. —s, — =
(poet.) wapens; wapen. getuillitti = uitgezocht,
keurig ; vgl. W ti b I en. getuatjr' to erb en (9Iff.,
sums nog (g en.) = gewaar worden, waarnemen,
zien, bespeuren. (getulittri , tv. — = (waar)borg,
garantie, zekerheid, borgtocht; grond; verzekering. getualyten, ftw. (b.) (Maw. nod)
mit (ben.) = gewaar worden; waarnemen,
bespeuren, zien; sons 110 g. = in acht nemen,
oppassen. getotityren, idp. (b.) = toestaan,
inwilligen ; (Stitt, bilfe, Zorteil, 9Iusfunft)
geven, verleenen, verschaffen, opleveren, aanbieden; (fru etw.) instaan, borg blijven;
(tab ibn nut) begaan; getuithrt: = toegestaan,
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fiat! getutittritenten, idm. (b.) = waarborgen.
Getutifyleifter, m. —s, — = borg. tfietotity'm
teittung, to. = borgstelling.
I. [getuativlant, 9Ibi. = oplettend, waakzaamj.
II. Sewalyrilaut, m. u. f. —(e)s, —e, ook ro. —,
—e = bewaring, toezicht; verzekerde bewaring;
in O. nebmen = in b. nemen; in O. bringers =
in zekerheid brengen; in engem O. batten =
streng afgezonderd, gevangen houden.
Setutifpli@aft, tv. zie Oetvetbr. INetvitt)rd'm
mum, m. = (waar)borg, zegsman. *dad"' •
rung, w. —, —en = inwilliging enz., vgl.
gewiibren. Setuittibe, 1. —a, — = bosch,
woud.
%Omit', w. —, —en = geweld: macht, gezag,
autoriteit; dwang; hevigheid, kracht, macht;
oaterlite O. = vaderlijk gezag, vad. .e macht;
gefetgebenbe, ausiibenbe (b. = wetgevende,
uitvoerende macht; id) bin in feiner O. = in
zijn macht; [Acre O. = force majeure; O.
antvenbett. gebrauten = geweld gebruiken;
bie O. bes 113inbes, ber 2eibenitaften = de
kracht van... ; O. gel)t nor 9lett = macht gaat
boven recht. SetualtiOnber, m. —s, — =
machthebber; bezitter van de ouderlijke
macht; (obb.) gevolmachtigde. Setualtiftery
zie •i)errf (bet. Setuattittenti§aft, w. = despotisme, tirannie, dwingelandij. Setuattliert.
Fier, m. = despoot, dwingeland, tiran.
actuating = geweldi g: machtig, hevig, verschrikkelijk; erg; fid) q. irren = (ook) zich
deerlijk vergissen. getualligen, fcbw. (b.) -(vooral mijnw.) bedwingen, uit den weg ruimen.
4etualtimar10, m. = (zeer) geforceerde marsch.
getuattlaut = gewelddadig, met geweld, hevig.
Setuattlautteit, to. —, —en = gewelddadigheid, heftigheid. OetuaIffifititt, m. = maatregel
van geweld; gewelddadige wijze van doen.
SetuattlOrttO, m. = machtspreuk. Setualti•
itreick m. = daad van geweld. Oetuattlat,
to. = daad van geweld, gewelddadigheid; 3u
O.. en ftreiten = tot gewelddadigheden overgaan. getuattliing = gewelddadig. 44etualt's
ttingfett, w. = gewelddadigheid.
Getunnbi 1. —(e)s, ..totinber u. (poet.) —e =
gewaad, 'kleed , kleeding. (getutittibe,f. —s, — —
dag (van een kozijn); (aft.) berg-, rotswand.
getuattibett, fdp. (I).) = (be)kleeden. Ottuattbi.
1jatt6, 1. = lakenhal; Gewandhaus (een concertgebouw in Leipzig). Oetuanbirei§t, 1. zie
93e ftb aupt. Oetuattbitr§tteiber, m. = manufakturier. netuatibblueile = kwansuis, schijnbaar. getuanbe = handig, behendig, vlug; g.
feitt = (ook) zich gemakkelijk bewegen; vgl.
to enb en. Oetuattbtlnit, to. — = handigheid,
enz. vgl. g a to an b t.
Octuattibung, w. —, —en = (kun.) drapeering,
bekleeding. Setuatuti , 1. —(e)s, —e = kami
(bouwland), akkergrens. nettmeten, id)w. (1).) —
[(mit Oen.) (af)wachten]; (mit 9Iff.) ettv. 3u g.
babett, etm. lit 5u g. = lets te wachten hebben,
lets is te verwachten. getudrlig (mit Men. u.
WO = verwachtend, voorbereid op; g. fein =
verwachten; id) bin 31)re 93efeble g._= ik wacht
uw bevelen; [beschikbaar; tot dienst bereid].
getuarligett, fd)to. (b.) = (ver)wachten; etw.
3u g. 1)aben = iets te w. hebben, verdacht
moeten zijn op lets; 3u g. fein = to verw. zijn.
%MAW 1. —es = gebabbel, gepraat, gewauwel. %Milner, 1. —s, — = water (meer,
rivier enz.). getutillert = gewatertl, gemoireerd
(von 3eug).
Setue'be, 1. —s, — _ geweef, ('t) welten ;
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weefsel, web (beide ook fig.). Setue'bebauut,
tn. = weversboom. gettlee = levendig, opgewekt, vlug, schrander. Getoeittlyit, w.
levendigheid enz. Setuete, 1. —(e)s, —e =
geweer; [wapen]. (weib.) tanden en klauwen
van roofdieren, slagtanden.
Setuetflifatrit, w.; ileum 1.; crammer, tn.;
ahem m.; =probe, = geweedfabriek;
-vuur; -kamer (wapenkamer); -kolf ; -onderzoek.

Setveftebtyrautibe, w. = rot. Setuebefttitie,
m. geweerrek. Otivei'be zie etttgewetbe.
Setuelir, 1. —(e)s, —e = gewei, horens.
Setuei'ne,!. —s = geween, gescbrei. netuetir =
gegolfd, golvend. (Actual*, — gekoeterwaal, gebrabbel. eletven'be, —s, — =

gedraai, gekeer; strook land; morgen (akkermaat) ; spoor van 't hert (in 't loof); stel (Stleiber,
Stnapfe); span (3ferbe).
Settter'be, —5, — = beroep, ambacht, handwerk, bedrijf, nering, nijverheid; [opdracht,
boodschap; gewricht, scharnier, wervel];
battbei unb = handel en bedrijf (Industrie);
ein treibett = een bedrijf uitoefenen. Sam'.
beataitelfung, w. = nijverheidstentoonstelling.
Setuer'bebetrieb, m. = (uitoefening van een)
nijverheid, inbedrijf. Seiver'b(e)fteit, m.
dustrie. Setuer'befreiteit, W. = vrijheid van
rechtbank
van
beroep. Oetuerlegerittpt,
(handel en) industrie. Getuerletanuttev, w. =
=
kamer van arbeid. Setuevleorbttutts,
bedrijfsverordening, -wet. Setuerl(e)litein,
w. = ambachts-,
m. = patent. %Omi ts (e)
= neringindustrieschool. Setuev'beftattb,
doende stand. Setuer'beiteuer, = bedrijfsbelasting. Setver'bebereitt, m. = ambachts-,
vakvereeniging. Gerinebeitneig zie Ib ew erbs.
lw eig. getvert'ffeitig = nijver, industrieel.
Setuerbluttbe, w. = ambachtsleer, technologie.
getuevblicb van, volgens 't beroep, 't bedrijf,
beroeps..., bedrijfs..., als beroep. getuerble6
zonder beroep of bedrijf. getuertereitt,
nijver, industrieel. Oetuerblansteit,
.faut
w. — nijverheid. getuevba'arttt = arm aan
bedrijf, aan Industrie. Setuertlitttft, w. —,
—en = korporatie. GetnerfelMein, m. =
patent. Setuerbólnatut, m. (.Ieute) = nijverheidsman, industrieel, neringdoende. netuerbb'.
math; = als beroep, beroeps... Oettievb#1.
Wein, = tak van nijverheid, van Industrie,
van bedrijf. getuerblittig = nijver, industrieel.
ebetuerb itlitigteit, m. = Industriöele werkzaamheid; nijverheid, Industrie. getuevt'•
treieettb = nijver, industrieel, neringdoend.
4Betuerr, 1. —(e)s, —e = vakvereeniging,
korporatie; (werk, arbeid; machinerie; fabriek;
ambacht).Setuerle, m.—n, —n = mijnwerker;
aandeelhouder (in een mijn); lid van een vakvereeniging. eletueeletaft, to. —,—en = maatschappij tot exploitatie v. een mijn; (oak) (werklieden)vakvereeniging. SetverIO'bertualter, m.
= opzichter, administrateur. (fietuerrberein,
m. = vakvereeniging.
eletue'le, —s, — = goed, erf, hoeve.
= in gala; kranig, handig, slim, uitgeslapen, gewiekst. (41etniV, f. —(e)s, —e =
gewicht (ook fig.), zwaarte; nad) bem
nerfaufen = bij 't g. verkoopen; G. auf (lM)
Iegen = g. aan lets hechten; vgl. fallen.
getuittlig = gewichtig, van belang, belangrijk;
Getuiditigreit, m. — =
(ook) =
gewicht(igheid), belang(rijkheid). *Mitt a'.
gebrek, tekort aan gewicht,
abgattg, m.

amt.

tarra; vgl. 91bgartg. Sancta'absug, m. =
korting op 't gewicht. Getuic§tWattOfttlag, m. =
overwicht. fifietuirOtWutanto, I. = tekort (aan
gewicht). t4 emit w. = balanceerstok.
Setutitaleil, m. = gewichtsdeel. Setuittt'a
fteitt, m. = gewicht. SetukOWtonne, w. —
ton (1000 K.G.). 4SetnIc4Wunterittieb, m. =
gewichtsverschil. Oetuit0t6IttAlag, tn. =
overwicht, doorslag.
gettneft', getutegt = (gewiegd), handig, ervaren, doorkneed, gewiekst. Setvie'ber,i. —s=
gehinnik. [gettlie'rig = toestemmend, goedkeurend]. [Setuit'be, f. —s = wild, wild gedierte; wildernis]. netnifit' = genegen, gezind,
van zins (etw. 3u tun). fietvitnIttel, f. —s =
gewemel, gewriemel, gewoel. (getuitit'uter, 1.
—s = geklaag, gekerm, gezucht.
Setuitt'be, 1. —s, — = draad (einer Sd)raube);
hengsel, duim (an Ziiren u. a.); guirlande,
krans; kromming (non Wegen), doolhof
(non Oangen); gedraai, gekronkel, kronkeling.
Setuitt'bebotrer, m. = (schroef)tap. Setuitt'.
beeifett, = schroefsnij-ijzer. Setuittlel,
—5 = hoekerig, nauw gedoe (van straten en
stegen), doolhof. Setuttut', m. —(e)s, =
winst, voordeel; prijs (einer 2otterie);
abwerfen, bringen = winst opleveren, rendeeren. Getuitin'anteit, m. = winstaandeel,
dividend. Setuittu'anteiffctein, m. = dividend-,
winstbewijs. Setuintt'beteiliguttg (bey 91rbeiter)
w. = aandeel in de winst (voor de arbeiders).
getuitnt'bringenb = winstgevend.
getuittlten, ft. (I).) (geminne! gemann; geroOnne
u. gewanne; gewinne! geroonnen) = (eine
ed)lad)t, einen $ro3ek ein Spiel, eine Bette,
niel Oelb, lRaum, 3eit, einen fur lid)) winnen;
(ben Sieg, einen Oorteip behalen; (bie -Ober=
banb, bie Oewir3frit) verkrijgen; (91eittiimer,
93efit, ebre, 9inieben, jems. plebe) verwerven;
'(ben bafett, bas Rifer, bas trete Welb) bereiken;
(ben einbruct bie aber3eugung, Geidrnacf an
einer Sadr) krijgen; (,ruder aus 91ilben, Goth
aus (fr3) winnen, verkrijgen; (erfalrungen)
opdoen; ben Sieg fiber einen g. = ... op iem.
behalen; id) lonnte es nfd)t fiber mid) g.
't niet van mij verkrijgen; feine Oefdribentrit
gewann bie lJleigung alley = ... deed
hem aller genegenheid verwerven; flit To etw.
lit er nid)t 3u g. = niet to vinden; mie gemonnen
To 3erronnen = zoo gewonnen, zoo geronnen.
getvin'ttettb = winnend; innemend. Setinttlter,
m. —s, — = winner, overwinnaar; winnummer.
Setuittn'fiebev, f = winzucbt, -koorts, 44e.
Wittn'tifte, w. = lijst van de prijzen. Setuintt'.
reatifieruttg, w. = winstneming. getuittu'refit
= winstgevend, voordeelig. Setuittultutt,
w. = winzucht. = op winstbejag nit, winzuchtig. Gictuitut'. unb %MO'.
!onto, f. = winst- en verliesrekening. Getuttti=
ttung, w. — = ('t) verkrijgen (van ertsen e. d.),
winning; fabrikatie. 4BeWitt'mtttgbort, =
vindplaats. Setuittn'berteituttg, w. = winstverdeeling.
Setuittlet, 1. —5 = gejank, gekerm, gehuil.
e6eWittit, m. —es, —e = prijs (in loterij e. d.);
(sours) winst. Gietviebet, 1. —s = gewervel,
gedraai ; geroffel; (non ZiSgeln) gekwinkeleer,
gekweel. Getuie, I. —(e)s = geweef, weefsel.
getvide = gewerkt, (van) garen, geweven.
Setuir're, f. —s = verwarring, gewar, warboel,
chaos; werk (in een slot). SetuiVel, OetviVer,
—5 = gefluister.

getuir = zeker: gewis, vast; onbepaald,
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onbestemd; sommige; id) bin meiner Cade g. z. van mijn zaak; jetbrItd) etw. (bemires befoul=
men = jaarlijks een vaste som, vaste rente
krijgen; eat aewill'r ben, ein getvirier ed)ntibt
= een zeker heer, een zekere Schmidt. Setoff'.
fen, 1. -s = geweten; emit refines, bores, miles
0. = een zuiver (rein,, kwaad, ruim gew.; mit
gutem 0. = met een goed gew.; einett aufs 0
fragen = iem. op zijn gew. of vragen; einem.
ins (b. reben = op iems, gemoed werken,
trachten iems. gew. wakker te roepen; lid) ein
G. aus etw. machett = een gewetenszaak van
iets maken; eitt gutes 0. tit ein fanftes 914e.
Mien = een goed gew. is een zacht peluw;
vgl. binb en, niffen II. getvillettbaft = nauwgezet, volgens (mijn, zijn enz.) geweten,
konscientieus. Setvillettftaftigfeit, tv. - =
nauwgezetheid, stipte eerlijkheid. aetuillettiod
= gewetenloos. Settoiffentoligteit, w. - =
gewetenloosheid. SetoirfettOatteit, w. =gewetensangst.
Setvirtendilbiffe, qm.; ',tune, w. ; streibeit, to. =
gewetensilwroeging; -vraag; -vrijheid.
Getuillett64)ffiebt, w. = plicht v. h. geweten.
Setuilletarat, m. = biechtvader, geestelijk
raadsman.

Setvillett011yu0e, tv. • •fai6e, w.; .1frupel, m.;
=aiming, tn.; s stoeffel, m. = gewetensilrust;

-zaak; -bezwaar; -dwang; -bezwaar.
netuiffertnalen = in zekeren zin, eenigermate,
om zoo te zeggen. Setoit'Oeit, w. - = zekerheld, gewisheid. [getoifftit§ = zekerlijk].
Setvitter, 1. -5, - = onweer; storm. Scion'.
terguii, m. = onweersbui, getvitterbaft =
onweerachtig, onweer(s).. . getvittern, fcbtv.
(f).) = onweeren, bliksemen (ook fig.).
SetvitlerlItuft, tv.; •nar4t, m.; =regen, m. onweersIllucht ; -nacht; -bui.
getoitterKtver = onweerszwanger, dreigend.
Setoitterboget, m. = onweersvogel. Gletvititev.
Wolfe, w. = onweerswolk.
Seivit'sel, 1. -5 zie Witelei.
gernit'sigt, geivit)t' = verstandig, wijs (geworden)
(burd) ed)aben, burd) erfabrung), vgl. W itig ett.
4eWo'ge, 1. -5 = gegolf, ('t) golven, heen-enweer-beweeg. getvo'gen = gewogen; (toe)genegen, welgezind; (berl.) bIeiben Cie mir g. =
laat me met vree; er faun mir g. bleibett = ik
moet niets van hem hebben. tgetoo'genheit,
tv. - ----- (toe)genegenheid, welgezindheid,
vriendelijkheid.
[getooft'nett, 1d)w. ( f). u. 1.) mit Gen. ob. 9Iff. gewennen, gewoon worden]. getobtriten, ftw.
(ti.) = (ge)wennen, gewoon maken; tiff) g. =
(zich) (ge)wennen; einen (rid)) an eire Sadr, an
eine $erion g. = iem. (zich) aan iets of iem.
(ge)w.; id) bin es ob. baron (aud) Oen.) nid)t
gervOl)nt = ik ben 't niet gewoon. SetvOn'beit,
w. -, -en = gewoonte, gebruik, sleur; 0. ill
erne 3roeite (wirb Sur 3weiten) Jtatur = gewoonte is (wordt) een enz. getvoint'Oeitabalber
= omdat 1 de gewoonte is. getoolitt'heitbs
mizitig = volgens, naar, uit gewoonte, gewoonte . . .. gebruikelijk, usantieel. Gement'.
Oeit6mett10, m. = sleurmensch. Setvoint'.
beitavettt, 1. = gewoonterecht. Setvoint'4eit6=
tier, 1.: ber Diettid) ift emit 0. = een sleurdier.
SettAn'bettOfiittbe, w. = hebbelijkheid, gewoontezonde. SetvoOttlieifterbre4ev, m. =
gewoontemisdadiger. geivB4taitft = gewoon,
alledaagsch, gebruikelijk; middelmatig, meestal, gewoonlijk; wie g. = als naar gewoonte; fiir
g. = in den regel, meestal, gewoonlijk. Se=

gemungen.

WOOn'tittfeit, to. - = alledaagschheid, gewoonheid, middelmatigheid, onbeduidendheid.
netuobut = gewoon, gewend [mit (kn.]; g.
rein, g. werbett = gewoon zijn, worden (id) bin
fold) einen 31irm nid)t g.); Sur g.. en etunbe =
op 't gewone uur; Jung g., alt getan = jong
gewend, oud gedaan. getoolin'tertnallett =
volgens gewoonte, zooals gewoonlijk. Setobtr=
flung, w. - - gewenning, aanwensel, hebbelijkheid.
Setvalb'bogen, m. - (gewelf)boog. SettAt'be,
1. -5, - = gewelf, magazijn, winkel. &WOE=
bepfeiler, m. = gewelfpijler, schoor. (fiewallea
ftein, m. = sluit-, gewelfsteen. Getualleitii4e,
w. = schoormuur, wulfstut. geto5lbt' = gewelfd, bol, hol.
Setv5W, 1. --(e)s = wolk(en). ROOM' = ge-,
bewolkt.
getvon'nett zie gewinnen.
8leivii0V, 1. -(e)s = gewoel, gedrang, drukte.
geWun'ben = gewonden, kronkelend, kronkelig.
getoiiv'telt = geruit. Setvilfge, 1. --s = slachting, bloedbad; gebraak. %Milne, 1. -(e)s,
-e = wormers, kruipend gedierte, gewormte,
worm.
Setviirs', 1. -es, -e = kruiderij, kruiden,
specerij. geWiirs'artig = geurig, kruidig.
Setviirs'brii0e, tv. = gekruide saus. (kinks'
auvfe, w. = augurkje, pickle. getviirebaft,
=biting = geurig, kruidig. (SetviirgiOnnbel,
m. = specerijehandel, kruidenierswinkel.
SetviirsVinbler, =Winter, m. = specerijekoopman, kruidenier. getviirsig = geurig,
kruidig. Setviivalaben, m. = kruiderije-,
specerije-, kruidenierswinkel. Setviirettelfe, w.
= kruidnagel. Setviiregiange, to. = specerijplant. aettoilvereich = kruidenrijk; sterk gekruid, zeer geurig. Setoiirs'ivaren, w. =
specerijen, kruiderijen. 4601)1in/win, m. =
kruidewijn.
ges. = ge3eid)net.
gesatit' = getand, puntig. Ses 'Ole), f. -(e)s =
(mijnwerkers)gereedschap; (ook) wijduitstaand
takwerk. gesafint' = getand. Segni', f. -es =
getwist, gekijf, geharrewar. Se5a#'01, 1. -s =
gespartel. Sew', 1. -(e)s, -e = 0 egil)e.
Sesau/ber, 1. -s = geaarzel, getalm, getreuzel.
Sese'tfte, 1. -s = gedrink, drinkpartij, -gelag.
Seseit', w. -, -en = getij; 0 .. en = getijden,
eb en vloed. Seseitaubberfauf, m. = seizoenuitverkoop. Seseilenftafett, m. = getijhaven.
Seen', 1. -(e)s, -e = tent. Seser're, I.
-5 = getrek, heen-en-weer-getrek. Seseter,
1. -5 = geschreeuw; geweeklaag, weegeklaag. Smug', 1. -(e)s = gereedschap.
Sesieler, f. -s = (on)gedierte, insekten.
gesienten (14), 1d)to. (I).) = passers, betamen, voegen, toekomen; es ge3iemt bir nid)t
Bit .. = 't past je niet te ... gesientettb =
betamelijk, passend, voegzaam. Sesie're, 1.
-5 = aanstellerij, preutschheid enz., vgl.
gesiert' = aanstellerig, preutsch, gemaakt,
geaffekteerd. Sesiert'Oeit, to. zie 0 e3iere.
Sesint'uter, 1. -s = getimmer, timmerij,
timmerwerk, getimmerte. Giesir'o(e), 1. -(e)s
= gepiep; gesjilp. Se3i'14e, 1. -s = gesis,
geblaas; gejouw. (fiesilitel, 1. -5 = gefluister.
Sesit'ter, 1. -5 = gesidder, getril, gebeef.
geso'gett = getrokken; zie verder 31eben.
Sesikte, 1. --(e)s = gebroed(sel). Sestoelige,
1. -5 = takken, takwerk. Sestvit'Ker, 1. -s =
getjilp, gesjilp, gekweel. gestoutegen zie bij
3wingen.

(6. (b.
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40. 45.: non O. (5. = um C6ottes (Bnaben:
bij de gratie Gods. Sato. = (6 utg civic!) t.
*lintel', Olietto, zie (bald, (6 etto.
Stilbettilie, m. —rt, —ii = Ghibellijn.
Wan', m. —s, —s = Giaur, ongeloovige.
gibibeitt, 1d)ro. (l.) = giecheln.
glii'berig = hebberig, zie ook gieprig.
Sib'bon, m. —s, —5 = gibbon (een apesoort).
I. OW, w. —, —en = mond van een schachtoven; ovenvol. II. GUM, w. — = jicht, rumatiek; zie ook (Hitter.
*lifIt'anfall, In. = jichtaanval. gictfartin =
jichtachtig, rumatisch. elt4tifiriitbig = jichtig,
rumatisch; [verlamd door een beroerte];
*IcOtbriicOlge(r) = lamme, verlamde. %Miler,
V. = stuipen (van kinderen). Siitt'fieber, I. =
jichtkoorts. Olittftuf, m. = jichtzinking.
giftlife§ = jichtig. *irbt'fnoten, m. = jichtknobbel. giftervant = lijdend aan de jicht.
4id#'11initte1, 1.; g1t4inerien, V.; ,ttolt, m.;
giraffe, w. = jichtlImiddel; -pijn; -stof ; -watte.
Siefel, *Iefellialni zie (6odelbabn. Oid'gad,
m. = gans; (fig.) onnoozele bloed, hals, sul.
OM: fie weif3 weber (6. nod) Mods = ze is nog
dommer dan een gans.
girlie**, fd)w. (b.) = ketsen (bilj.).
fille'bel, m. —5, — = top-, sluit-, tuitgevel,
driehoekige nokgevel. 6Sielielba4, m. =
geveldak. (Bie'belfelb, 1. = geveldriehoek.
Oieleffeniter, 1. = dakvenster. gle'beffOrinin
= gevelvormig. *ie'betfammer, tr. = boven-,
dakkamer. (Ole'betmauer, w. = gevelmuur.
igie'belfeite, in. = frontispice. Ole'bellpi4e,
w. = gevelspits.
Oiellinfelt, to. — = opbrengst, belasting.
*ief, 1. —s, —e, -baum, m. = giek.
(lien (schp.), f. —(e)s, —en = gijn. *ten'.
bled, m. = gijnblok. Sien'tiiufer, m. = anlooper.
Sien'inufMel, w. = gaapschelp.
Oien'taii, 1. = gijnlooper.
gie'Oern, Id)w. (b.) = (nrbb.) begeerig zijn,
hunkeren. glen'rin = hebberig, begeerig; g.
(auf ben 13fennig) = op den penning.
tier, Oier'be, tr. — = begeerigheid, gretigheld, heb-, vraatzucht, gulzigheid.
*iefbriide w. = gierbrug.
I. gie'ven, 'Rim. (b.) = (schp.) gieren, zwaaien.
II. (nie'ren, rd)w. (1.) = begeerig zijn, hunkeren, haken].
Oier'ffilyre, in. = gierpont.
Oierlmuttel, m. = schrok.
gie'tig = begeerig, gretig, gulzig, vraatzuchtig.
Oie'rinfeit, w. zie 0 ier. Weep/0118g, m. —
schrok.
Vgier'Oonte, w. —, —n = gierpont.
Olerlib, m. —es, —e = zevenblad.
Siefrütt4, m. = stort-, bergbeek. Sieffbab,
1. = stortbad. *iele, to. —, —n = gieter,
sproeier, tuit; gieterij. glelen, ft. (I).) (gief3e•
gob; Offe; gief3e! gegoffen) = gieten, schenken,
storten; es giet = 't giet, 't stort(regent).
*Wiley, m. —s, — = (ijzer-, koper)gieter.
Oieflevei', tr. —, —en = gieterij, smelterij.
eleifforin, w. = gietvorm. Sieffimfen, m. =
(spiegelfabr.) gietkroes, -pan. SiefVbiitte, w. =
gieterij. Siefffanne, w. = gieter, sproeier.
*iefffelle, w., 'Wet, m. = gietlepel.
sift, I. —(e)s, —e = gif, vergif(t), venijn;
(soms) gift, gave; (6. nub (6alle Ipeien = gif
en gal braken, vuur en vlam spuwen; barauf
tomtit bu (6. nebmen = dal, staat als een paal
boven water, daar kun je donder op zeggen.

(Sipsgrube.

*Warm', tv. = tegengift; (soms: vergiftig
middel). (filftliaiiiii, m. = giftappelboom.
Sift'bec§er, m. = giftbeker. Siftbeere, w. =
vergiftige bes. *ift'beule, w. = -fpinne.
Siftbiffen, m. = vergiftigd aas, hapje.
*iftblafe ( gboite), w. = gifblaas; (fig.) =
.4pinne. 4ift'bube, w. = (scherts.) herberg.
gif'te(I)n, 1d)w. (I,.) = giftig zijn, g. spreken.
Olft'effig, m. = azijn tegen vergift. &Wee.
ft§irtingert = met gif bezwangerd, vergiftigd.
(Siftigetoild)6, I. = vergiftige plant, giftplant.
Sift'Oau4, m. = vergiftigende adem. girtig =
(ver)giftig, venijnig; nijdig; eine g..e 3unge =
een venijnige, giftige tong. Sirtigfeit, w. — =
vergiftigheid; giftigheid, nijdigheid. Sift'fraut,
1. = vergiftig kruid, giftkruid. Giftlunbe,
gletge, to. = vergifteleer. (fiftniff4er, m. =
giftmenger. *ift'inifiherin, w. —, —nen =
giftmengster. *iffinittel, 1. = tegengif(t). *ift' g
mort§el, w. = giftige paddestoel; (fig.) spin.
eifftglanie, w. = giftplant. eift'Oille, tr. =
vergiftigde pig, pig tegen vergift. (pitt'oulber,
1. = poeder tegen vergift. Siftliblange, w. =
vergiftige slang. gift'lpilAg = giftig, nijdig,
scherp. Siftipititie, tr. = vergiftige spin; (fig.)
nijdigaard, nijdige spin, gifzuiger.
Sift'iltralif, m.; ' gam, m. = giftlidrank; -tand.
Sig (spr.: dzjigk), I. —s, —s = gig (rijtuigje
voor 1 paard); giek (lichte roeiboot).
*intuit', m. —en, —en = gigant, recs. ginaleg
MO = gigantisch, reusachtig.
Wiled, m. —(e)s, —(e)s = fat, modepop.
*Irbe, gil'ben, zie (belbe, gelben.
Sitiebart, m. = Oktober.
Gilled, tn. —(e)s, —(e) = fat, modepop.
Sil'be, w. —, —n = gilde, korporatie; fie
gebiirt aud) Sur (6. = zij is ook van 't gilde.
Sil'bemelfter, m. = gildemeester, overman.
*lila, m. —5, —5 = gilka (een tikeur).
*file zie (Utile.
Ming, w. —, —en = (schp.) gilling, wulf.
(gillig zie gilltig).
(fiiitilie, tr. —, —n = bies, galon, lis, koord.
Sint'pet, m. —s, — = goud-, bloedvink;
onnoozele bloed, sul, hals.
eimi)f, m. —(e)s, —e = (6impe.
Sin (spr.: dzjin), m. —s = gin (Eng. jenever).
Sin'gaii(n), m. —s, —s = gingan (een snort
katoen) ook: Sine'lmin.
*hilt, m. —s, Sin'Iter, m. —s = heidebrem.
Siniterfatie, w. = civetkat.
SiOel, m. —s, — = top, kruin; top-, hoogtepunt; (fbb.) ook = Stipf el. gi01(e)lig = met
toppen, getopt. Siiplelleiftung, w. = rekord.
gipletn, 1d)w. (1).) = (fig.) 't hoogte-, toppunt
bereiken, kulmineeren, in hoofdzaak neerkomer
op. *ipleltinft, m. = toppunt.
WO, m. —es, —e = gips, pleister.
*1011afibritif, m.; g antintrf, m.; g ar/Jen, w.;
garbeiter, m. = gips-, pleisterflafdruk, -laag
(-bedekking); -werk; -werker.
ninWartig = gipsachtig. *ipe'bilb, 1. = gips-,
pleisterbeeld.
Oft)e'llbrei, m.; stirenner, m.; •brit4, m. —
gipsIlbrij ; -brand er ; -groeve (-mijn).
Si0O'bede, w. = pleisterlaag, -bedekking;
gestukadoord plafond.
I. &Wien, 1d)m. (1.) = pleisteren. II. sitOen,
/lbj. = van pleister, van gips, gipsen.
*Wier, m. —s, — = gipswerker.
0104'11erbe, w. ; gfalb 1.; ',finny, m.; •forni, tr.;
Jambe, w. = gipsilaarde; -vat; -figuur (-beeld);
-vorm; -groeve (-mijn).,
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gipO'baltig = gisphoudend. *foOlatt, m. —
gips-, pleisterkalk. SiOWtager, 1. = gipslaag.
4761001ttarutor, m.
gipsmarmer.
SiO0'11ffiebl, 1.; smevgel, m.; •martel, m. -gipsilpoeder; -mergel; -specie (stuuk).
w.; .miillev, m.; sofen, m. =
gipsf lmolen ; -werker ; -oven.
SiOWIlattb, m.; .fteitt, m.; .iiberiug, m.;
.berbattb, m. = gipslizand; -steen; -bedekking
(-laag); -verband (scherts.: wit vest).
SIOWIltuattb, w.; .Ware, w. = pleisterlImuur;
-waren (-werk, gipswaren).
w.
—n = guipure.
Wraffe (spr.: gki.. of zji.
w.
—n =
giraffe.
Oiratt'be, Sivatt'bel, eirattbole (spr.: zji. .),
—,
= girandole, vuurzon.
46trattr (spr.: dzji..), m. —en, —en =endossant.
Slut' (spr.: dzji..), m. —en, —en = geendosseerde.
fAir'fiel ultu. zie 0 erg eI ufw.
nivie'ren (spr.: dzji..), fd)w. (1.) =endosseeren;
gireeren, overschrijven; (kognossement ook)
afteekenen.
Sirlan'be, w.
—n = guirlande.
m. —es, —e = geelvink.
tiro (spr.: dzyi. .), I. —(s), —s u. girt = giro,
endorsement, overschrijving.
w. ; stout°, 1. ---girollbank; -rekening.
*ironbift' (spr.: zji..), m. —en, —en = Girondist, Girondijn.
IiHro'berte§r, m. = giroverkeer.
gir'vett, id)to. (1.) = kirren.
Gis, 1. — = gis, g-kruis.
fdpo. (ti.) = (op)schuimen, -bruisen,
werken. fitift§t, m. —es, —e = schuim.
gi f'f en, fcbw. (b.)
(zm.) gissen. Oirlung,
(ook
w. —, —en = gissing.
eitar're,
—, —it = gitaar.
(Sitter, 1. —s, — hek, traliewerk, tralies.
gitterartig = tralieachtig, als een hek.
abitterbriide, w. = traliebrug. Oitlerfenfter,
tralievenster. gitterfOrmig
1.
tralie-,
hekvormig. Sittermaft, m. = vakwerkpaal.
eifterft§rattr, m. kast met tralies. %Ulu.
ftab, m., qtattge, w. = tralie. Sitlerter, I.,
•tiir, to. = (tralie)hek, getraliede deur. Witter.
Wert, 1. = tralie-, hekwerk. Sitter/nun, m. =
hek, rasterwerk.
161. = Oulbett: gulden (gld.).
flitlatt'll§anbfrOub (spr. . . see.
m. ; sleber,
1. = glace handschoen; gl. leer.
glacie'rett (spr.; . .sie. .), icfm. (b.) = glaceeren.
Staab (spr.: sie), 1. — = glacis, borstwering.
elabialor, m. —s, ..to'ren = gladiator.
latan'bel, to. —, —11 = limfklier.
Olatt'ber, w. —n = glijbaan (op 't ijs);
mangel, kalander. glateberts, fcbw. (b.) =
glijden (op 't ijs); mangelen.
m. —es = glans, luister, pracht, praal.
ellaueblirfte, W. = glansborstel. Sian*, w.—,
—n = glansmiddel; -machine. gltitt'sen, icbw.
glanzen, schitteren, blinken; es tit
(b.)
ntcbt alles (both, was glEmat = wat (er)
blinkt. Startler, m. —s. — = glanzer, polijster.
Olattefarbe, w. = glansverf; (kleur)vernis.
alanefirttib, m. = glimmende vernis, gl. lak.
Iglanb'geber, m. = I lin 3 e r. Slattegolb, =
klatergoud. Sliitte§aututer, m. = planeer-,
polijsthamer. Olatterattun, m. = geglansd
katoen, sits. Olattiloble, w.
glimkool,
anthraciet. Slatteleber, 1. = gevernist, verlakt
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leder. Olatteleittittattb, w. glanslinnen.
4141aneleiftuttg, W. = schitterende prestatie.
glattelo6 = glansloos, dof; onbekend, nederig.
Slattb'oatve, w. = glanskarton. tiflatteoutat,
m. = glanspunt. glana'reit§ = glansrijk,
schitterend. elattetaffet, m. = geglansd taf.
(filattetag, m.
gloriedag, glorierijke dag.
alattOoll = glansvol, glansrijk, schitterend.
Slan3'Widyf e, w.
glimwas, glansschoensmeer.
*lab, f. —es, eldier = glas (stof en voorwerp);
3wei
bier = twee glazen bier; 3u fief
ins 0. ieben, guden, emit fiber ben Zurit
Witten = to diep in 't glaasje kijken; unter G.
unb %Omen = geencadreerd, in orde; (zm.)
41., 1. —es, —en = glas (half uur). glablOtt.
lid) = glasachtig. SlaWarbeit, w. = glaswerk;
werk in glas. glaWartig = glasachtig.
auge, 1. = glazen oog, kunstoog; glazig oog;
glasoog (eines glferbes). glabliugig = glasoogig, met glasoogen. elabibeet, 1. = broeibak
(met glas overdekt). lgabibirtte, to. =
winterpeer; gloeilampje. alaWblafe, w. =
glasblaas(je). elaWbItifer = glasblazer.
bad), 1. = glazen dak. titlaWbedel, m. = glazen
deksel. id)w. (b.) = glazenmaken, van
ruiten voorzien ; staren ; (schp.) de glazen slaan;
es glait acbt = 't slaat acht glazen. (filaler, m.
—s, = glazemaker.
m. —s, — =
glasblazer. ala'ferfitt, m. = stopverf.
meifter, m. glazemakersbaas. Oltilertlattg,
m. = klank, klinken van glazen. gliiifertt =
glazen; g es Mtge = glazig, glazen oog.
iAlablabrif, W. = glasfabriek, -blazerij.
fabett, m. = glasdraad. SlaWfettfter, 1. =
venster met ruiten; raampje. Wabigalle, W. =
glasschuim, -gal. Olad'gefet§, 1. = glazen, bak,
gl. vat. 4S1aWge§iittle, I. = glazen stolp, gl.
kast(je). SlaWgehtirr, 1. = glaswerk. Olab's
= glazen klok, gl. stolp. glaWgriitt =
glade,
= glasharglasgroen. (61nWbarutottita,
monika. ginabi§aub, 1. = glazen huis, gl. kast,
gl. kooi, serre. (filabVitte,
= glasblazerij,
-fabriek, -hut.
gla'fit§t = glasachtig. glafie'vett, 1c§w. (b.) =
verglazen ; (leder, stollen) glanzen; (gebak)
glaceeren. atalig = glasachtig, glazen.
elablaftett, m. = glazen kast, doos, vitrine.
Slablirfr§e, w. = morel. Slablolben, tn. =
glazen kolf. Slablorb, m. = glazen mand;
glasmand. elablarper, m. = glasachtig
lichaam (im kluge). Slablvam, m.
glaswinkel, -handel; -waren. (filablugel,
--glazen bol. elaWlittle, = glazen lens.
alablnaler, m. = glasschilder. Olabiutalerei,
to. = glasschilderkunst, geschilderd glas.
thlaWofett, m. = glas-, smeltoven. ffilad'orle,
w. = glazen (valsche) parel, kraal. SlaW.
Olatte, w. glazen plaat. w. =
glazen Buis. 01.aWfattb, m. = glaszand,
-poeder. OlaWir§eibe, W. = vensterruit.
41aWftbutat3, 1. = glas-, zoutkruid. *lab's
ft§rant, m. = glazen kast, kast voor glaswerk.
SlaWlpittnerei, w. = glasspinnerij. (laWitod,
m.
glazen bijekorf. SlaWfturi, m. = glazen
klok, stolp.
Waft, m. —es = (abb.) glans. glaltett, id)ro.
(b.) = (abb.) glanzen.
Slablafel, w. = glazen tafel, gl. plaat.
triitte, W. = glas(oven)traan. to. -glazen deur. (61aWtiegel, m. = (glas)smeltkroes.
alablrotifett, m. = glas(oven)traan. 44140'.
iiberaug, m. = verglaassel, glazuur.
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fiSfaluv', tu. —, —en = glazuur. gialu'ven, ftw.
(b.) = glazuren, verglazen.
glazen wand. a1a6luaren,
%laOluanb, w.
13I., 'wed,
glaswaren, -werk.
m. verglaasde baksteen; glazen baksteen,
gl. dakpan. efailt)finber, m. = glazen
cylinder, gl. buis.
glatt (glatter u. glatter) = glad, effen; kaal,
onbehaard; glimmend; vleiend, overredend;
ronduit, rondweg, volkomen, totaal, direkt;
eine g..e 3unge = een gladde tong; g..e
aBorte = mooie, lieve woorden; g. anliegen =
nauw, precies aan ('t lijf) sluiten: g. abid)lagett=
glad-, rondweg afslaan; g. geben vlot gaan;
g. abgenett = grit van de hand gaan; bie
Oefcbicnte ift nod) g. abgelaufen = nog al vrij
goed afgeloopen; cites gent ibm g. non ber
3anb, non Vinbett gaat hem glad af; ein
g es Oefd)tift = een coolant afloopende zaak.
elattbein, 1. = lik-, polijstbeen. (Matte, w.
—,
gladheid, glibberigheid. Sfatteia,
fiibrett = iem. er in
= ijzel; einett aufs
laten loopen, op glad ijs brengen. glatteifen,
= ijzelen. fiSlatteifen, f. = polijst-,
bruineerstaal. °fatten, fd)w. (I).) = glad
maken, gl. strijken, uit de vouwen doen;
glanzen, polijsten; fit§ g. = glad worden, zich
ontrimpelen. Wafter, m. —s, = polijster,
bruineerder; ook = Gliitteif en, 4)013.
Ofattfelle, w. = zoetvijl. Slatt§ammer, m. =
planeerhamer. egatt§eit, w. —
gladheid.
Oftitt§olg, f. = lik-, bruineerhout. efattig.
felt, w. = gladheid. 631attutalcbine, w. =
glansmachine. glattvanbig = met gladden
rand. Ofattfcbleifer, m. = polijster, gladslijper.
polijst-, bruineerllOlattlIfta§1, m.; sftein, m.
staal; -steen.
ftw.
(I).)
=
afdoen,
-rekenen.
glattftellen fic§,
= glansrol. glattWeg' =
efatttualie,
gladweg, ronduit. glattifingig vleierig,
met (zijn, haar) gladde tong. iglattaiingisfeit,
w. — vleierij, mooie praatjes.
—tt = kale kruin. glataig =
w.
kaalhoofdig. GlaCrotif, m. = kaalkop.
glau (nbrb.) = hel(der), schitterend. glau's
Angie = heloogig.
1/41au'be, m. —ns = geloof, godsdienst, vast
vertrouwen; ber
an Gefpettfter = 't gel.
aan spoken; einem $ericnt . .tt fcbenfett,
beimeffen = gel. schenken, hechten aan.. ;
feinen ..n wedgeht = van gel. veranderen;
in gutem n = te(r) goeder trouw. glau'ben,
fcbw. (b.) = gelooven, meenen, denken; id)
glaube es bir = ik geloof je, ik geloof 't;
bas mill id) g. = dat zou ik m.; id) glaube es 5u
wiffen ik meen 't te weten; an Oefpenfter g. --aan spoken gel.; id) glaube einem, feinett
Wortett ik geloof iem., zijn woorden ; er
glaubt fid) eine wittige q3erion = hij houdt
zich voor... ; wer's glaubt with felig = een
gek (uil) die 't gelooft, als je 't maar g. wilt.
efaulenallabfalf, m.; sanbevung to. = afval
van 't geloof; vergadering van geloof.
ellau'ben011annee, tn.; •artifel, m.; .betenntnia,
1. = geloofsIlleger; -artikel; -belijdenis.
Ofau'benaeffer, m. = geloofsijver. glau'bena.
feft = vast in 't geloof.
glan'bendlltvage, tu .; otreiOeit, ; Benoit e,
m. = geloofslIkwestie (-zaak) ; -vrijheid; -genoot.
Ofau'benallgerii§t, 1.; =grunb, m.; #jelb,
m.
geloofarechtbank (inkwizitie); -grond
(-beginsel); -held.
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elau'benallfampf, m.; •frieg, m.
godsdienst-,
geloofslIstrijd; -oorlog.
effau'benOgeftre, W.; •0artef, w.; .punft,
m. geloofsIlleer; -partij; -punt (-artikel).
6Sfau'ben6Ilvegef, w.; —fade, w.: qa4, m.;
ofe§Wartner, m. = geloofaregel; -kwestie
(-zaak); -stuk (-artikel); -dweper.
Slau'benaftreit, m. godsdienstig dispuut.
efau'ben6lIftrettev, m.; •treue, w.; [-ber.
befferung, tn.]; -tout, to. = geloofsflverdediger;
-trouw; -hervorming ; -woede (fanatisme).
m. —
Gilau'ben4115euge, m.; . iWang, itt,;
geloofslImartelaar; -dwang; -twist.
figaulerfali, 1. = glauberzout.
glattb'§aft = geloofwaardig, te gelooven
Ofaub'§aftigreit, w — = geloofwaardigheid.
glau'big = geloovig, vroom. efau'biger, m.
—s, — = schuldeischer, krediteur.
Ofau'bigerllau41(403, m.; -terrain, m. (.ber.
fammfung, tn.) = kommissie uit de krediteuren; vergadering van kr.
glaublic§ = te gelooven, geloofelijk. Staub'.
fii§feit, — be-, vertrouwbaarheid.
glaubluiirbig = geloofwaardig; betrouwbaar.
efaubloarbigteit, w. = geloofwaardigheid enz.
glauct = (mijnw.) lichtgroen; en = giau.
(gaga' = glaciaal,
w.
= ijsperiode.
ufb en: gulden (gid.).
Sibts.
°lett§ = gelijk, effen, zelfde; dadelijk, onmiddellijk ; al, ofschoon ; ein g . . er Deg = een
gelijke, effen weg; elm ins g.. e bringers = in
orde, in 't gelijk brengen; non g..em 9liter =
van gelijken, denzelfden leeftijd; er ift immer
ber e = dezelfde; 3u g er 3eit = terzelfder
tijd; einem g. feitt = aan iem. gelijk zijn; gl.
unb Etbnlid) = gelijk en gelijkvormig; bas ift,
gilt mir g. = dat is mij 'tzelfde, onverschillig;
g. 5u g. fteben = gelijk staan (van kansen e. d.);
ein = 'tzelfde; 1:5 . es mit (5 . em
nergelten = met gelijke munt betalen; fie flub
g. alt = even oud; g. anfangs = dadelijk bij
't begin; Mild) g. non ber Run = melk zoo van
de koe; id) lomme g. dadelijk, meteen; ift er
g. nicbt rein), fo ift er bod) grof3miltig = is hij
(ook) al niet rijk . (gene Oruber, bleiben,
gelellen unb wetter bie 3ufammenf etungen!).
gleicfrafterig = van gelijken leeftijd.
•artig = gelijkllarmig; -soortig.
ffiletWartigteit, w. = gelijksoortigheid. &W.
bebeutenb = van 'tzelfde belang; gelijkbeteekend, synoniem. gletWberec§ttgt = gelijkgerechtigd ; g. fein = (ook) 'tzelfde recht hebben.
Slekb'berec§tigung, w. rechtsgelijkheid.
gleidj'bleiben tick vgl. bleiben. ffiletic§e, w. --evening ; [gelijkheid, gelijkmatigheid, gewricht] ;
etw. in bie 01. bringers = in orde brengen; vgl.
glidr;
gletc§en, ft. ().) (id) gleidr ;
gleidr! geglid)en) gelijken, slachten; einem
fein
taus
(rat.)
g.
=
iem.
gelijken
in;
an
gieid)t einem 43aIaft = gelijkt op een paleis;
zie et; gi., fcbw. = gelijk maken, glad schaven.
gleicfrentfernt = even ver verwijderd, op gelijken afstand. Sletc§ev, m. —s, — evenaar,
evennachtslijn, ekwator; lijn, streep; pletter.
glef't§evgeftalt, = evenzoo,
eveneens, gelijkerwijze, op dezelfde wijze.
gleii§14116 = evenzoo, -eens, op dezelfde wijze,
ook, insgelijks, van 'tzelfdel gleidrfarbig =
gelijkkleurig, van dezelfde kleur.
= van gelijken vorm, gelijkvormig; eenvormig,
-tonig; konform. Ofeic§larmigfett, w. — =
gelijkvormigheid, eentonigheid. gleittigefinnt
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= gelijkgezind. gleith igeftintutt — gelijkgestemd , -stemmig, -gezind , -denkend, eensgezind,
zich gelijk blijvend. (Olei4'getuicht, 1. = evenwicht, balans; im O. fein = in ev. zijn; ins
O. bringen = in ev. brengen; einem bas (ii.
batten = tegen iem. opwegen; fid) bas (5. fatten,
etnanber im 0. batten = elkaar in bal. houden.
eleidrgetuithtglage, w.; .lehre, w.; .0unft, in.
= evenwichtslltoestand; -leer (statika); -punt
(zwaartepunt).
gleiriavabis — met gelijke graden; g ..e
Seefarten = platte zeekaarten. gleith'giiltig =
[van gelijke waarde, beteekenis]; onverschillig,
onbeduidend; es ift mir g. = 't is mij om 't even,
'tzelfde, onv.; g. gegen einen = onv. voor, tegen
iem.; g.. e Ede = (in Berlijn) hoek Sager= en.
.0berwailitraf3e. eleich'giiltigleit, w. = onverschilligheid. Sleieb'beit, to. —, —en = gelijkheld, identiteit. filleWheitdseirhett, 1. = gelijkteeken. eleich'ilang, m. = gelijkluidendheid,
akkoord. gleithlontmen, ft. (f.) einem = iem.
evenaren, gelijkstaan met (an, in Wifthigteiten =
hi bekwaamheden). gleithlaufettb = gelijkloopend, evenwijdig. eleichlaut, m. = gelijkIuidendheid. gleighlautenb = gelijk-, eensluidend, konform. gleitlyntachen, fd0). (b.) =
gelijk, effen makers, nivelleeren; ber Irbe, bem
(Erb)Zobett g. = met den grond gelijkmaken,
slechten, sloopen. Sleigfrmathev, nt. = vereffenaar, justeerder; gelijkmaker, nivelleerder.
4Steicirma1, 1. = evenmaat, verhouding, evenredigheid, symmetrie. gleicirmilfsig = gelijk-,
even-, regelmatig. eileichltaitigreit, w. =
gelijkmatigheid enz. eleichltreffer, m. =
evenaar, ekwator. (fileich'utut, m. = gelijkmoedigheid, kalmte, bedaardheid, koelbloedigheld. gleirlymiitig = gelijkmoedig, kalm, bedaard. fitleith'mfttigreit, m. = Oleidmtut.
gleich'natnig = gelijknamig. eleithltamisteit,
w. — = gelijknamigheid. OleiehltiO, 1. —f es,
—fe = [(even)beeld]; gelijkenis, parabel;
vergelijking; vgl. b in f ett. (fileWnikebe, w. =
parabel, allegorie. gleich'fam = als 't ware, om
zoo to zeggen; g. als ware es wabt = alsof
't waar was. gleichlehettlelig = gelijkbeenig.
gleichlehen, ft. (b.): bas Raft ibm gIekb = dat
is lets van hem, zoo lets kan men van hem verwachten ; lig§ g. — (op) elkaar gelijken. gleich'•
!cilia = gelijkzijdig. gleiih'itehest, unr. (1.)
= gelijk staan; vgl. g I eicb. gleitlrftellen, fcbto.
(b.) eitten einem anbern = iem. met een ander
gelijkstellen. eleiehltellung, ID. = gelijkstelling. fileiciritiututig = gelijkstemmig, -gestemd,
overeenstemmend, eenstemmig. Sleithltint.
Wale% to. — = eenstemmigheid, overeenstemming. 631eichltinttnung, w. = gelijke
stemming, unison. Gleithltvom, m. = gelijkstroom. gleichlun, um. (1.) es einem = iem.
evenaren, wedijveren met iem. 63lei'chuttg, w.
—, —en = vergelijking. gleith'bier = onverschillig, 't komt er niet op aan, 't doet er niet
toe, om 't even. gfeirktueit' = even ver (van
elkaar verwijderd). gleich'Wevtig = gelijkwaardig. gleithluie' = evenals (of). sleigh'.
Winflig = gelijkhoekig. gleithloohl' = evenwel,
toch, niettemin, nochtans. gleWieitis =
gelijk(tijdig); tegelijkertijd, tevens. Oleicfr•
3eitigfeit, w. — = gelijktijdigheid.
(61ei4, 1. —es, —e = spoor (v. rails), vgl. Ile I elf e.
Weiler) zie Olei13.
SleWed, 1. —(e)s, —e = parallelogram. %lei'.
fel, m. —s = parallelopipedum. eleilen, ¶3l. =
evenwijdige lijnen.
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651eWnev, m. —5, — = gluiper, huichelaar,
veinzaard. gleiOnevei', w. —, —en = gluiperij,
veinzerij. gleWnerifrh = gluiperig, geveinsd.
Oki% m. —es = glans, schijn(sel), schittering;
schijnschoon, verblindend uiterlijk. *ilea,
fdp. u. ft. (b.) (glelf3e; gliI3 u. gleif3te; 011ie u.
gielf3te; gleif3e! gegleif3t u. gegliffen) = glanzen,
schijnen, schitteren, verblinden. gleilettb =
schoonschijnend; ook = gletsnerifd).
Gileitbahtt, m. = gib-, sullebaan; (tech.) leibaan.
gleilett, ft. (1. it. l.) (*lie; glut; glitte; gleitet
gegfittett) = glijden, glippen, glibberen. Weir.
'lathe, w. = glijoppervlak. lAleit'flug, in. = vol
plane, zweefval. eleit'Ithlittett, nt. = prikslee.
Olet'lthev, tn. —s, — = gletscher.
SterfcbevIttabie, W. = gletschermolen.
Gilih'ilev, tn. —5 = (nrbb.) gelei, glibber.
glibberig = (nrbb.) glibberig.
Slieb, 1. —(e)s, —er = lid, lichaamsdeel;
geleding; schakel, schalm; gelid; (mede)lid;
term (van evenredigheid); es fabrt ibm in bie
0 .. er = hij ontstelt hevig, de schrik slaat hem
In zijn leden; bie Stranfl)eit ftedie ibm fcbon
Lange in ben 0 ..ent = zat hem al lang onder
zijn laden; es liegt mir in alien 0 .. ern = al
mijn leden doen me zeer, ik heb 't erg beet,
vgl. 91 elb e. eilieberbau, m. = bouw, samenstel
(van de laden); konstruktie. (filie'berfiiillev, In.
—.5, — geleedpootige. Slie'bergirht, w. =
gewrichtsjicht. glie'berig = geleed, met geledingen. (filie'bertette, to. = schakelketting.
44lie'bedvantheit, w. = gewrichtsziekte.
glie'bevlahm = lam in de leden, in de gewrichten, verlamd. Illie'bevliihntung, w. =
verlamming. lfilie'bevarattn, tn. = ledepop.
alie'berts, fd)o. (b.) = van laden, schakels
voorzien; geleden; aaneenschakelen, ver-,
indeelen; vgl. g e g Ii eb ert. tillie'bevOttOpe,
to. = ledepop, marionet. Glie'bervelfjett, 1. =
gewrichtsrumatisme. Iblie'berfthutev4en, q31. =
pijn in de laden. lblie'bevtiev, 1. = geleed dier.
6$lie'bevung, w. —, —en = indeeling; organizatie ; bouw, struktuur. g lie' b etto eif e .-----schakelsgewijze, in geledingen; in gelederen.
Olie'beviuden, 1. = kramptrekkingen (in de
leden). eliebittrat en, $1. = ledematen.
eliebleaffer, 1. = leewater. glieb'Weile =
glieberweife.
Sliinte, w. —, —n = engerling.
glinenten, ft. (u. fd)w.) (b.) (icb glimme; gtomm u.
glimmte; giOntme it. glimmte; glimme! geglom.
men u. geglimmt) = glimmen, smeulen. Situt's
mar, in. —5 = glimmer, mika; zwak schijnsel,
schijntje. glineutevartig = glimmer-, mikaachtig. lBlintIneverbe, w. = glimmeraarde.
glint'utent, fd)tv. (1.) = glimmen, schijnen,
flikkeren. egintnt'ftengel, nt. = sigaar.
[tillint0f, nt. —(e)s = billijkheid, redelijkheid,
toegevendheid; mit 0. = met eere, behoorlijk].
glimelith = zacht, toegevend, verschoonend;
g. bavonfommen = er nog al schappelijk,
behoorlijk afkomen.
illinle(e)n, atiltetit, id)ro. (l.), vie g ilt ern.
ging) : = glipl slip! eilitIthlahn, elit'Ithe, to.
—, —It = glijbaan. glitithen, !dm). (1. u. b.) =
glijden, glippen, slippen. glitith(e)vig, our*
Ichig = glad, glibberig; bas Trot ift giitrotig =
week, klef.
atiti ent, fcbw. (b.) = glinsteren, flikkeren,
flonkeren.
OSIo'bitO, tn. — u. —fes, . .ben u. —fe =
globe, bol.
ellOd'ihen, I. —5, — = klokje, belletje, schel-

%lode.

266

letje, stolpje. (Merle, w. -, -n = klok,
bet, uurwerk; stolp; ballon (einer 3ampe);
(plant) klokje; etw. an bie grof3e 6. btingen =
jets aan de groote klok hangen; 15. fecbs =
klokke, klokslag zes; was ift bie (B.? = hoe
laat is 't? vgl. tauten. fitloe'renblunte, tn. =
klokje, kampanula. Oiloe'rettbeie, w. = belbloei.
44tecletthron3e, tr. = klokmetaal. gleelett.
fOrtnis = klokvormig.
Wittelentlgebtiule, 1.; sgeltiute, I.; .giejer,
m .; glut, 1.; 4 0audii. = kloklIkestoel; -gelui
(-kespel); -kegieter; -spijs; -kestoel.
Slodettift, tn. -en, -en = klokkenist.
SleelenlIllattg, m.; =Muter, m.; .ntantel, m. =
klokligelui; -luider; -mantel.
4410clettldtlag, m. = klokslag; mit bem, auf
ben 0. = met, op kl.; es gebt nad) bem O. op de minuut, precies.
Gloe'ren1114tvengel, m.; . feit, 1.; sligual, 1. =
klokllzwengel; -ketouw; -sein.
(fileelettillpeile, tr.; •lpiel, 1.; .ftrang, m. =
klokkellspijs (klokspijs); -spel; -touw.
Ofloclentlilube, W.; situbl, m.; ataufe, w.;
Sturm, m.; ', ton, m.; .teei0e, ro. = klokkellkamer; -stoel ; -doop; -toren; -toon; -wijding.
4lecleniug, m. = schelkoord, -knop, -trekker;
klokketouw. ISIbit'lein = 6 JO cfcb en. SOW=
ner, m. -s, - klokkenist.
Oilteritt, 1. -s = gloria (een lofzang, een stof).
ifile'rie, ID. -, -It = glorie, roem, glans;
ook = litle'riettirbeitt, nt. = stralekrans,
nimbus. Glorifitatiote, w. -, -en = verheerlijking, glorifisie'vett, idnv. (b.) = verheerlijken, hemelhoog verheffen. Woriele,
w. -, -n = strale-, heiligekrans, nimbus.
gloried' = glorieus. glor'reie# = glorierijk.,
gler'Wiirbig = roemwaardig.
(Olen zie g I o ft en.
Sleffar', 1. -s, -e u. -ien = glossarium.
*torte, w: -, -tt = glosse, rand-, kantteekening; I:5 ..n macben (3u) = aan-, opmerkingen maken (op, bij); feine 15 . .n 3u etw.
macbett = (ook spott.) glossen op jets maken,
glollle'rett, idnr. (b.) = glosseeren, van glossen
voorzien.
ataltett, fdp. (l.) (ebb.) = glimmers, schitteren,
gloeien.
011oCauge, 1. = koloog, (kalfs-, koeieoog).
glerien, fcbw. (b.) = de oogen openspalken,
met wijde oogen staan gapers, wezenloos
staren.
glubltbett, fdm. (b.) = gluren.
glutViett, gludriett zie gluctfen. Our. =
klokklok!
*MC 1. -(e)s = geluk, voorspoed, fortuin;
15. baben = gelukkig zijn; id) lann von O.'
fagen = van geluk spreken; Sum O. = bij
g., gelukkig(erwijze); Sum gref3ten 0. = tot
overmaat van g. ; einem 3u etw. 6. wiinfcben =
iem. met .. g. wenschen; auf gut 1:5. = op
goed g.; 6.3u! (bergm.) (5. auf! = veel g.! 't ga
u goad! Fein 6. oerfud)en, mad)en = zijn f.
beproeven, maken; jeber ill feines 6 .. es
Scbmieb = seder is de bewerker van zijn eigen
f.; bas O. ift bem Wiutigett bolt) = wie niet
waagt, die niet wint; vgl. bumm. aliidab1 =
(luchtschippersgroet) goede reis! gliiitaufl =
(mijnwerkersgroet) veel geluk!
t*tuc'fe, w. -, -n = klokhen, kloek, gimlet*,
idnr. (1).) = klokhen, kloeken, kakelen.
gthe'rett, idnr. (f.) = gelukken, lukken.
(6Ind'bemte, w. = klokhen, kloek.
gliiirlii§ = gelukkig, voorspoedig, gunstig;
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bas (5 .. e 9frabien = Gelukkig Arable. &dig
litterteeile = gelukkig(erwijze). fitliiddiball,
m. = speelbal van de fortuin. liSliidd'bote,
m. = geluksbode. Sliir/O'botitbaft, w. =
gelukstijding, goede tijding. Sliidd'bube, tr. =
loterij-, speelhuis, -kraam. RUM' l dig =
(geluk)zalig, gelukkig. (filiidieligfeit, w. - =
(geluk)zaligheid.
Outfits', fdp. (b.) zie gluden; (ook) de hik
hebben, hikken.
Oliiddlall, m. = geluk(je), gelukkig geval.
Sliield'gOttitt, w. = geluksgodin. 4$1ficld'eut,
1. = aardsch goed, rijkdom. 141iiild'baube, tr.,
-Ijaut, w., =Out, m. = (geboorte)helm. (Oliiild's
Riga, m. = avonturier, gelukzoeker. (MO'.
flub, 1. = gelukskind. 43IiiefOltili, m. = geluksvoge1.4BUidO'vab, 1. = rad van fortuin, van
avontuur. fiSliitld'ritter, m. = gelukzoeker,
avonturier. liSliidd'Wel, 1. = kans-, hazardspel.
figiidditern, in. = gelukkig gesternte. %Mtf '.
itunbe, ro. = gelukkig uur. Oliiddlag, m. =
geluksdag. 011iddlopt, tn. = lotbus, geluksbeker; in ben O. greifen = loten. Sliitld's
untittinbe, 431. = gelukkige omstandigheden,
(de) fortuin. 174Iiiild'Uogel, m. = geluksvogel,
epiliiddleabst, m. = ingebeeld geluk. *Mild'.
teeMiel, m. = wisseling van 't geluk, van 't lot,
kansen van 't lot. Chliiddleurf, m. = gelukkige
worp. Sliiirteuttic§, m. = gelukwensch, felicitatie. Sliiefteiittlibungdabrelle, tr., •libreiben,
1: = felicitatieadres, -brief.
*Inlet w. (obb.) -, -n = speld.
glii4 (ttrbb.) = fel, (rood)gloeiend. 441ii1j'birtte,
w. = gloeilampje; Oliilybrenner, m. = gloeibrander. (lii'be, w. - = gloed, gloeiing.
glii'bett, idnr. (b.) = gloeien (gloeiend maken,
gl. worden); rood worden, blozen; branden;
nor 3orn g. = van toorn gloeien, branden;
bie 9tugen g. ibm = zijn oogen branden.
gliiljettb = gloeiend, rood, brandend heet.
Sliibleuer, 1. = gloed; gloeivuur.
ligii'llberb, m. ; sbilie, w.; .carper, m.; •lantite,
w.; .littt, 1. = gloeiljhaard; -hitte; -lichaam
(-kousje); -lamp; -licht,
eliiirefen, m. = gloeioven. Oliily14tan, m. =
ijzerschilfer. Sliitritrunte, m. = gloeikousje,
fitliWtueitt, m. = warme wijn. (filiiloottun, m.,
.teiirutt§en, 1. = glimworm.
Slutele zie (5Info1e.
&mien, Ri)w. (1).) = nagloeien, opflikkeren,
glu'Oett, idnio. (1).) = gluipen, loeren, glu'Oettb,
glultiliO, 01010 = gluiperig, geniepig,
glue'Kett zie glup en.
%tut, tr. -, -en = (vuur)gloed, hitte, vuur,
brand. Gilut'Oitie, w. = gloeiende hitte.
Q4lutin', 1. -(e)s = glutine, beenderlijm.
Olutpfattne zie SI o blettpfanne. glutrot' =
gloed-, vuurrood,
ehltifele, w. = glukoze, druivesuiker.
(61001e, w. = gesneden Steen, (filoolit, tr.
- = steensnijkunst. iNttAttotior, w. -,
-en = glyptotheek (muzeum van gesneden
steenen, van beeldhouwwerken).
IBIngerite, 1. -(e)s = glycerine.
at. tn. b. *. = 6 efeilid)aft mit befcbr'dnfter
.5 aftung (6 af tpflicbt): limited comp. g. Intl.
= gut mittel: goede middelsoort.
gnab'bern, ittv. (b.) = knabbelen.
Ona'be, w. - -n = genade, goedertierenheid, gunst, goedheid, gratie; von 6ottes
6 ..n = van Gods genade, bij de gratie Gods;
nor einem 6. finben = bij iem. genade vinden;
bei einem in 0. iteben = in de gratie staan;
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aus ben O. fallen = uit de gratie rakers; etnen
mieber su ( ..n aufnebmett = iem. weer in
genade aan-, opnemen; fid) auf O. unb lingnabe
ergeben = zich op genade en ongenade overgeven; 0. fur 9lecbt ergeben laffen = genade
voor recht laten gelden; tuer 0 .. tt = Uw
Hoogheid. etta'ben, id)w. (b.) = genade
bewijzen, genadig zijn; nun gnabe uns Oott —
nu zij God ons genadig, nu wordt 't kwaad.
Ona'bettbeieigung, w. = genade-, gunstbewijs.
ehnaibenbitb, 1. = wonderdoend heiligebeeld.
Ona'bettilbrief, m.; g brot, 1.; .aabe, to. —
genadeNbrief; -brood; -gift.
atta'bettfrift, w. = termijn van uitstel (van
betaling, veroordeeling e. d.). Ottaibeneelytit,
1. = pensioen; (mil. ook) gratietoelage. (fituebeu.
Reft§ent, 1. = genadegift, gratifikatie. atta'beu•
gefutt, I. = verzoek om gratie. ena'benbanb
((g ottes), w. = genadehand. (finaibettjal)r, I. =
jaar van vrijdom; jaar van gratie.
ana'beniftraut, I.; .tobn, tn.; •mittel, I. —
genadelikruid; -loon; -middel.
atta'bemei0 = rijk in genade, genadig, genaderijk. OnaibenfOutaud, m. = galgemaal.
4utt'bettitolj, m. = genadestoot, -slag. Cfpitta'•
benitu#1, m. = genadetroon, -stoel; deksel van
de verbondsarke. Ona'benberOeifituta, w. ----toezegging van gratie. anaibentua01, w. —
genadekeus, predestinatie. 414tta'bemeit, tv. —
nab enfrift.
audible = genadig, goedertieren, minza;am;
unite g.. e (g..fte) SiOnigin = onze genadige
(allergenadigste) koningin; (in 't gewone leven)
g .. er ben = Weledele Heer, Mijnheer ; bie
0 .. a (Wrau) = Mevrouw; meine 0 .. e! —
Mevrouw! er ift g. banongefommen = hij is er
genadig afgekomen. suiliblatit§ = genadig(lijk).
anaeren, Id)w. (1).) = knorren, brommen.
fana#, m. —es, —e = schurft, uitslag; nijdas.
%untie, *Wiese, tv. —, —n = (g na t ; (ook)
steekmug. mutton, fd)w. (b.) = nijdassen,
mopperig zijn. !mega, gutitaig = schurftig;
nijdassig, mopperig. OttaCrobf, m. = brombeer, nijdas.
*mid, 1. — = gneis (een gesteente).
attibleltt, icfm. (1).) = (nbrb.) drukken, wrtven,
plat of glad maken.
[guib'bertt, 1433. (b.) = drenzen; nijdig zijn].
anieff4ig = nijdig, vervelend; gierig, krenterig.
attielueln zie gnibbeln.
*nom, m. —en, —en = gnoom, kabouter,
aardmannetje, berggeest.
attoltte, tv. —, —It = gnome, (zin)spreuk.
Ottoluiter, m. —s, — = spreukeschrijver.
ano'utift§ = gnomisch, in spreukvorm; g..er
Zicbter = spreukedichter.
Situ, 1. —s, —5 = gnoe (een soon antiloop).
Goat (spr.: gk ool), 1. —s, —s = goal; emu 6.
treten = een goal maken.
obelini (spr.: gkobeleq), m. —s, —s (Duitsche uitspraak: —s, —e) = gobelijn.
Socitel(0a0u), m. = haantje kukeleku; haan.
Soethe, m. = Goethe. lgoelliefit), (Ooe'thift§ =
van Goethe. goeltiefet), aoe't4ifcb = volgens de
manier van Goethe.
Sol, in. —(s), Oojim = (Or.) goj, (eig.) yolk,
(later) niet-jood.
%alb, I. —(e)s = goud; im 0 .. e fiten = heel
rijk zijn; vgl. aufwiegen, glansen.
Oetb'llaber, tr.; •abler, m. = goudllader;
-adelaar (in de wapenkunde).
f4olb'autmer, w. = geelgors. 44olb'antlet, w. =

otbitider.

wielewaal. %M ined, m. = liefdesappel,
tomaat. (Solb'arbeit, w. = goudsmidswerk.
Ootb'ilauflüfung, w., .battblilie, w.; •bane,
u3.; .beretbert, I.; .beftanb, tn. = goudlloplossing ; -lelie; -staaf ; -mijn; -voorraad.
Solb'llbtlitttteu, 1.; ', WC I . ; % Num, w. —
goudlIblaadje; -blad; -sbloem (ook: ganzebloem).
Oolb'llborte, w.; .butit, m.; .bra4t, tn. —
goudjigalon; -dorst; -draad.
SolbAett, 1. —s, — = liefje, schat(je).
aelb'etylic0 = (zoo) eerlijk als goud.
gol'ben = gouden, (fig. ook) gulden; bas g..e
Seth:titer = de gulden, gouden eeuw; einem
g..e serge nerfpred)en (V); g..e forte =
gulden woorden; g..e Hegel = gulden regel;
g..e 3a1)1 = guldengetal; g..er Sdmitt =
gulden snede (verdeeling in uiterste en middelste
reden).
Solb'llevi, 1.; •eft4e, tv. = goudnerts; -esch.
Solblabett, m. = gouden draad, gouddraad.
Oulblarbe, w. = goudkleur. sotblarbeu,
ifavbie = goudkleurig. Solbitafatt,m. = goudlakensche fazant. ( oliblittger, m. = ringvinger.
So1blIfif0. m.; ', Moe, w. = goudilvisch;
-vlieg.
Solb'llftimmer Olitter), m.; .1144, m. goudilloovertje; -vos (geeltje).
otb'geljnit, m. = goudgehalte; karaat. gotb'.
nab = goudgeel. gotb'getodt = met blonde
krullen, blondharig. (OeibliefOivr, I . = gouden
vaatwerk. golirgettreift = met gouden strepen.
Ilbolneetvitbt, I.; seetultututte, w.; ogler, w. —
goudigewicht; -winning; -dorst.
SolblIelitnuter, m.; •graber, m."; .grebe, w. —
goudliglimmer (geel mika); -delver; -mijn
(ook fig.).
Solb'gruttb, tn. = gouden grond. (golb'eultbeu,
m. = goudgulden. Glelb'babnitett, I. = (vogel)
goudhaantje. eolblialtig = goudhoudend.
lgolblmnbel, m. = goudhandel. gol'big =
gouden, gulden, heerlijk, lief(lijk), schattig.
Solbluttge, m. = lieve jongen, schat (van een
jongen). ISolbliiter, m. = goudhaantje.
Solblittb, 1. = heerlijk, schattig kind, Beveling.
Ootblittutben, m. = goudklomp. Solblorn,
1. = goudkorrel. Solblrotte, w. = gouden
kroon. Solbliiite, w. = Goudkust. Solblad,
m. = goudlak, -vernis; muurbloem. Solb's
lauffdfer, m. = (goudgele) schallebijter. Oulbig
leeievuttg, tv. = goudlegeering. Sotbleifte,
w. = gouden lijst. go/Wit:46e zie golbgelod t.
Solb'sttatber, m. = goudmaker, alchimist.
*otb'marr, W. = goudmark. Solirutiinie,
w. = gouden munt. Solb'batitilt, w. = goudpariteit. Solbiblatte, ID. = plaat goud, gouden
plaat. liiolb'bititter, m. = goudpletter. %bib'.
blembe, tn. = goudvulling. Seibibrobe, tn. —
onderzoek v. h. goud, toets. Gleibibuttft, m. =
goudpunt. Solbirattb, m. = gouden rand; (ook)
ringeling, (nl.) ringvinger. Olulb'regett, m. —
goudregen; goudenregen. golbireicf) = goudrijk,
rijk aan goud. eolb'ritta, m. = gouden ring.
Oolblaub, m. = goudzand. Solbldjautn,
m. = goudschuim, bladgoud. epielbilOeiber,
m. = goudafdrijver. 4:601b10eibetuaffer, I. —
koningswater. Solbittittieb, m. = goudsmid;
ook = -laufftifer. Solbiltbutieberunit, w. —
goudsmidskunst. Solb*Outurl, m. = gouden
tool, g. versiersel.Solbleintitt,m. = goudsnede,
verguld op snede.
SolbillOimter, m.; •Itaub, m.; iftider, m. =
goudildraadspinner; -stof ; -borduurder.
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Ootbitoff, m. = goudstof, -brokaat, -laken.
gotbiftreifig = met gouden strepen. gotb'•
ftvolenb = stijf van 't goud, met goud overladen. (Gotb'itilit, f. = goudstuk. golblint.
finert = met goud ingelegd. Oolblvelle, w. =
goudgalon. Giotblvage, w. = goudschaal(tje);
(feine Wade) auf bie (5. Iegen = wikken en
wegen, op een goudschaaltje wegen. 001b'.
tuittoting, w. = gouden standaard. (fiolbluare,
w. = gouden artikelen. Gotbloaffher, m. =
goudwasscher. Oottetutiffer, f. = (likeur) guldenwater. 4Solbitnivlev, m. = brokaatwever.
Sotbitoolf, m. = jakhals.
Solt In. —(e)s, —e = golf, bocht, boezem.
utritvoist, m. = golfstroom.
Sol'aatba, I. = Golgotha.
(Son'bel, w. —, —n = gondel, (luchtbal)schuitje.
4 on'belfii4vev, m., tionbelief, Gottbottef,
m. —s, —e = gondelier. gottibetn, fcbw. M.) ---gondelen, varen,
Oonfalonte've (spr.: ..ni-e,ere), m. —s, --s
u. —uteri = baanderheer.
(Song, m. —s, —5 = gong.
oniometer, 1. u. m. = goniometer, hoekg
(
meter. Gontonietvie', w. — = goniometrie.
nostionteltiK = goniometrisch.
nattiness, fdp. (1).) = gunners, [toestaan].
OBIt'nev, m. —5, — = beschermer, patroon,
bevorderaar, voorstander. gbit'nerOaft =
beschermend. (§Otenerkbaft, to. — = bescherming, patronaat.
tablet, m. —5, — — (mijn)kaapstander.
*Win/back 1. = kaapstanderdak.
4S6v, f. —(e)s, —en = kind, wicht.
(Soule, m. —n, —n = Hooglander uit de
westel. Karpathen.
•oebing, w. —, —e(n) u. --s = gording.
govibift4: ben g.. en ftnoten 3erbauen, burd).
1)auen, Wen = den Gordiaanschen knoop
doorhakken, losmaken.
tfWve, w. —, —n zie (5b r.
Oben°, Sorgo'ne, w. —, .. gonen = Gorgo(ne)
(vrouwelijk monster in de Gr. mythologie).
(gorilla, m. —5, —5 = gorilla.
ODIC m. --es, —e, (4514, w. —, —en = geus
(boegsprietvlag op oorlogsschepen).
Soilt§e, w. —, —n = (gwst.) mond. 004001,
1. —s, — = mondje, kus.
(Bole, tv. —, ---n = (soort) witbier (Leipzig).
SoletiliOente, iftutte, w. = bierhuis.
liSolpobaf,m. —s, —en= gospodar (Slaw.: heer).
Oulle, w. —, —n = straatgoot, gootsteen.
aborletiftein, m. = gootsteen.
I. Stole, m. —, —n = Got. II. [Sole, m. —n,
—n; W. —, —rt = peet(oom, -tante)].
Soe'tbe ni p). zie blz. 267.
goitift§ = Gotisch. (fiortanb, 1. = Gotland.
(Soft, m. —s, after = God; um (b.. es milieu =
om Godswil; bei OA (it); er Iiii3t ben Iieben G.
einen guten aNann fein = laat Gods water over
Gods land loopen. gotttiOntit§ = godgelijk.
GottliOnticbreit, w. = godgelijkheid, goddelijkheid. gottbegelltert = door God bezield.
gottlegna'bet = door God begenadigd.
tilatterbilb, f. = afgodsbeeld, godebeeld.
(Satterbote, m. = bode der goden. Utley.
btinitnevung, w. = godeschemering. %Otter.
funk, m. = goddelijke vonk, sprank. gotter.
geibeit = berustend in, vertrouwend op God.
Oottievae'benbett, w. = berusting in God,
Godsvertrouwen. Golattergeltatt, w. = godegestalte. getevateirb, •0aft = gelijk (aan) de
goden, goddelijk.
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eleterlItebve, w.; .inabl, 1. = goddleer; -maal.
IBOtterkhaft, tv. —, —en = godheid, godendom.
Oietev1114, m.; .10n, m.; .10eile, w. =
godeflverblijf ; -zoon; -spijs (ambrozijn).
Satleviimitb, m. = godsspraak. ti$Oftertvant,
m. = godedrank, nektar. %Merlyn, f. =
godendom. eibtletioett, w. = godewereld.
gottektdev, m. = godsakker, kerkhof.Gotte6.
Nen% m. = godsdienst(oefening), (kerk)dienst.
gotteibienftlie0 = wat den godsdienst betreft,
jgodsdienst... (Softe))ftiebe, m. = godsvrede.
Softedfurc4t, w. = godsvrucht. gotteb•
fiivc§tig = godsvruchtig, godvreezend.giorted.
gabe, W. = godsgave, -geschenk.
Gottallgetelgtheit (sgelefivfainteit), w.; ages
tetyte(v) = godflgeleerdheid; -geleerde.
gotteggeticbt, f. ; daub, f. = godsligericht
(-oordeel); -huis (tempel, kerk).
Gottebana'bentvaut, f. = hertshooi. gotteb•
iiint'inevticb = godsjammerlijk. SofteRaften,
m. = kerkekas, kerkbus. Sortebtaftever, m. --Ggodslasteraar. gottebleiftertit4 = godslasterlijk.
Sotteittifterting, w. = godslastering. tOotteb.
tenancy, m. = godloochenaar, atheist. Outiteb.
tenanting, w. = godloochening, atheisme.
lotte6toOn, m. = godsloon. GotteOtild), m. =
avondmaal(stafel). Sotleburteit, 1. = godsoordeel. tgotteObevelyung, w. = godsvereering, aanbidding.
Sottivieb, m. = Godfried.
gott'geftillig = godgevallig, Gode welgevallig.
tilottbavb : eanft ($. = Sint-Gotthard.
Gott'beit, w. —, —en = godheid, goddelijkheid.
Settin, to. —, —nen = godin, Bodes. güttlii§
= goddelijk (ook fig.), van God. f_ OtttliVeit,
w. — = goddelljkheid. gotttobl = godlofl
goddankl gottlob = goddeloos, ontaard; bie
(5.. en belommen bie %age, ber 91eft ift filr
bie (5 .. en = 't grondsop is voor de goddeloozen.
Sottloliateit, w. —, —en = goddeloosheid,
ontaardheid. Gottinienftb, m. = Godmensch.
Sottleibei'unO, m. = duivel, ratan. gottlelig
u. gottle'lia = godzalig, vroom, devoot.
Gottleligteit, w. = godzaligheid, vroomheid,
devotie. gott4lftin'tnevlitt = godsjammerlijk.
gottliergerfen = godvergeten, goddeloos.
gottbevtarfen = van God verlaten, vervloekt.
gottliott = goddelijk, heerlijk, prachtig.
gOtie, m. —n, —It = afgod(sbeeld). (Abtlen.
bit)), f. = afgodsbeeld. tbütlenbienev, m. =
afgodedienaar.
Seietillbienft, m.; gi)Ofev, I.; .Ovieftev, m.;
.tempel, m.; =turn, 1. = afgodelldienst; -offer;
-priester ; -tempel ; -dienst (afgoderij).
€40#eveli , w. —, —en = afgoderij.
Sotta'cOe(nniateret) zie Guar d)(m al e r ei).
Glottibaev Zonpfeife, w. = Goudsche pijp.
Soubevnan'te (spr.: gkoe.. .), w. —, —It =
goevernante. Soubevnan'tenitelle, w. = betrekking van goevernante. Souberfiemee
(spr.: gkoevernemd), 1. —s, —s = goevernement:
regeering, bestuur, distrikt. Soutiernetivi , m.
—5, —e = goeverneur.

Gr. = Grofcben.
grab, 1. —s, Ortiber = graf, groeve ; 3u (5 .. e =

grafwaarts; au 6 .. e tragen = ten grave
dragen; fiber bas (5. f)inaus = tot aan gene
zijde van 't graf; er ftebt mit einem guf3 im
(5. (ll).

Grabliet: in bie (D. werfen = to grabbel(en)
gooien (eig.). grab'betn, fcbto. (1).) = grabbelen, kriebelen; krielen.
Svab'eifen, 1. = graveerstift.
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sloot, gracht,
I. eva'ben, m. —s, Graben
greppel. II. graben, it. (1).) (bu er gretbt;
grub; grftbe; grabe! gegraben) = (uit)graven,
delvers; spitten ; graveeren ; vgl. (6 rube.
evit'ber, m. —5, = graver, spitter, delver;
(spade). Srtiberei', to. —, —en = (ook) ontginning aan den dag.
Gra'be011bunfet, 1.; .unOt, to.; •ranb, m.;
gruty, w. ; gititte, w. = donkerheid (duisternis),
nacht, rand, rust, stilte van 't graf.
Ora'begtintme, w. = grafstem. erab'gebanfe,
m. = grafgedachte. fgrab'gelaute, 1. = begrafenisgelui, doodsklok. *rab'getatbe, 1. --=
grafgewelf. arab/4111W, m. = grafheuvel.
Orablegung, w. = teraardebestelling, begrafenis, (biz.) graflegging (v. Christus bijy.).
Orabljtieb, 1.;
1. (131. —male u. —mater)
grafIllied; -teeken (-monument).
Orab'uteifjel, m. = graveerijzer, -stift. *nib's
grafzuil, -naald. (firablc§aufel,
Bute,
w., .ftteit, 1. = schop, spade. Orablcbrift,
W. = grafschrift. Orabltatte, w. begraafplaats. Svabiftetn, m. = grafsteen, zerk.
Grab'ftittet, m. = graveerijzer -stift. grab'.
ftuntut' = zoo stom als 't graf. evablutt, 1. =
doods-, lijkkleed.
OrneAen, $1.: bie G. = de Gracchen.
Ora*, w. —, —en = (nrbb.) gracht.
*Tab, tn. —(e)s, —e = graad; 10 6. fiber
(unter) Stull = 10 graden boven (onder) 0;
im lAcbiten e = in den hoogsten gr., in de
hoogste mate; eriten „es = van den eersten
gr.; ein afabemifcber (11). ernb'abteilung,
.einteilung, w. graadverdeeling. grabalint=
gradatim, trapsgewijze. erabation', w. —,
—en = gradatie, trappers van vergelijking.
*rab'bogen, m. = graadboog.
gra'be, ulto. zie gerabe ufw.
weefsel.
oraibet, m. —s, —
Orabiev'eifen, = gradeerijzer. grabie'ren, id)w.
(b.) = gradeeren (bij zoutbereiding en metaalbewerking 't gehalte enz. verhoogen, verbeteren).
Orabier'llbau6, 1 . ; ^ berb, M.; .ofen, m.;
f. = gradeerlfhuis; -haard; -oven; -werk.
Grableiter, w. = verdeelde schaal.
Orab'uteffer, m.; .tneffung, w.; steifung, *W. =
graadlimeter; -meting; -verdeeling.
I. grabual',
= gradueel, graad. . .
II. Orabual(e), 1. —(e)s, —e u. „lien =
graduaal (R. K.: een tusschenzang, ook een gezangboek).
eiVaintat'bi4Outation, tr. = disputatie ter verkrijging van een (akademischen) graad. (Ova.
Duat'Vf atm m. = graduaal-, trappepsalm, -lied.
grabuett' = trapsgewijze, gradueel. grabuie'ren,
id)w. (f).) = gradueeren: een graad toekennen;
in graden verdeelen. avabloeife = trapsgewijze,
bij graden.
*vat m. —en, —en = graaf.
Ovaleullbauf, w.; .frone, to.; .ftaub, m. =
gravellbank (in den Rijksdag), -kroon; -stand.
Oralentag, m. = vergadering van de rijksgraven. Oralentitet, m. = gravetitel.
w. —, —nett = gravin. grtirtict
grafelijk.
erafickft, w. —, —en = graafschap.
ertifotnante', w. —
grekomanie (zacht om
de Grieken tut te volgen).
Oral, m. —(e)s = graal.
I. ltam, m. —(e)s = verdriet, hartzeer.
II. grant, Mi.: einem g. fein = boos, nijdig op,
vertoornd tegen iem. zijn.
evantetei', tr. —, —en = verdrietig, knorrig
gedoe. griilnetn, id)w.
= verdrietig,

Orasblume,

wrevelig, knorrig zijn, graluen, fcbw,
bas loll mid) wenig g. = daar trek ik me niet
veel van aan; fir§ gr. = kniezen, treuren;
lid) 5u Zobe g. = zich dood kniezen. grant'.
erffillt = zeer verdrietig, bedroefd. grant'ge.
fur* = door 't verdriet gegroefd, gerimpeld.
Orauttne'en, 431. = gramineean, grassen.
greinatiQ = verdrietig, gemelijk, kniezerig.
eviintlittfeit, W. — = gemelijkheid, knorrigheid.
Gramm, 1. —(e)s, —e = gram.
granunalif, W. —, —en = grammatika,
spraakkunst, -leer. grantutatifalifcb = grammatikaal. Grannaliter, m. —s, — = grammatikus, spraakkunstkenner. gramma/UK =
grammatikaal, grammatisch. *ranunatologie',
— = grammatologie. *ramutolibon', 1.
—5, —e = grammofoon.
Oran, 1. u. m. —(e)s, —e = korrel, grein.
Gran, 1. —(e)s, —e = grein (juweliersgewicht).
Grana'ba, 1. = Granada. grana'bilc§ = Granadaasch.
I. *vaunt', m. —(e)s, —e = garnaal. II.
*vaunt', m. —(e)s, —e(n) = granaat(steen).
Oranat'apfet, m. = granaatappel. erann'te,
= granaatappel; granaat(kogel).
erattaffern, m. = pit van den granaatappel.
OranatlifeOnur, to.; .140itter, m.; •1tein, m. =
granaatilsnoer; -splinter; -steen.
evanb, m. —(e)s = kiezel(zand), grint.
N•ran'be, m. —n, —tt = grande (Spaansch).
Grattbeila, w. — = grandezza, grootheid,
waardigheid.
gran'bicOt = kiezelachtig. gran'big = kiezelig,
grinterig; vgl. grantig.
granbio$' = grandioos, grootsch.
Oranb'Kiittung, w. = begrinting.
granie'ren, id)w. (b.) = greineeren, korrelen.
*vault', m. —(e)s, —e = graniet. granitAntirn,
.artfg = granietachtig. granilen = granieten.
Orauftletlen, m. = granietrots. eranit'Inufe,
w. = granieten zuil. eranitto, m. = granitto,
(een snort) zacht citroenijs. *rattittomarntor,
m. = granietmarmer, terrazzo.
*rattle, w., —, —It = rotsbes.
= stekel, haar (van een aar,
tfiratt'ne, w.
om den kattebek e. d.).
[Oranb, m. —es, —a, Oran'len, m. —s, — =
scheepssnavel].
granien, Icbw. (b.) = (gwst.) grienen.
(Avant, m. —(e)s = (alt.) wrevel, gemelijkheid.
(aft.) mopperig, nijdassig.
gran'tig
grattutie'ven, fdp. (b.) = korrelen, granuleeren.
granutO4' = granuleus, korrelig.
eralmn, m. —s, — = smeltketel, -pot; loodpot.
gra'Obifc§ = grafisch. OrnObit', m. —e(s), —e=
grafiet, potlood(erts). OrnObolog', m. —en,
—en = grafoloog.
Oval* zie Str app.
(ti.),
grap'Oe(t)n, gratYfiOen, graOlen,
(ttrbb.) = grijpen, grabbelen.
Oral;' 1. —es, (bracer = gras; his beibett =
in 't zand, in 't stof bijten, sterven; er Dart
bas watiett = hij houdt zich voor bizonder
verstandig, meent sterren te zien op klaarlichten dag; es irticbott bariiber gewad)ren =
er is al gras over gegroeid, 't is al lang vergeten.
GrnO'affe, m. = apekop, (kleine) kwajongen,
kwajemeid. graWilbttlieb = grasachtig. Ova'.
anger, m. = grasveld, weide. GraWart, w. =
grassoort. graWartig = grasachtig. Grab's
banf, w. = zodebank. Orairblume, Iv. =
anjelier, nagelbloem; weidebloempje.
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SvaWilboben, m.; ',butter, tv.; =bate, tv. —
grasilgrond (-land); -boter; -mat (-nerf).
!mien, 1d)to. (I).) grazen, weiden; (gras)maaien; ber Tinter graft = schuurt langs den
grond. *mice, m. —s, — = (gras)maaier. OraRuben (R) = grasjes. Graf ever,
w. —, —en = (gras)maaierij; weiland. (grab's
fled, m. = grasperk, -veld. graWfveffenb =
grasetend. OvaWfrofeb, m. = groene kikvorsch.
OraWfutter, 1. = groenvoe(de)r. Orabigarten,
m. = grasland met vruchtboomen; afgesloten
weide. graWgviin' = grasgroen. OraWly4t,
m. = jonge, groene snoek; mager persoontje.
SvaWbobfen, m. = grashop. OraWbabfer,
m. = sprinkhaan. grail* = grasachtig.
mita = grazig, begraasd, grasrijk.
tv.; maybe,
1.; .1ilie, tv.;
tv. grasillinnen, -lelie; -musch; -nerf (-mat).
SraWnelte, to. = Engelsch gras. OraWed),
1. sprinkhaan; paard in de wei. OraOiblati,
grasperk. graWrei4 = grasrijk, grazig.
m.
graffie'ren, fd)w. (1).) =
zie
woeden, heerschen (eon Siranfbeiten).
= vreeselijk, afschuwelijk, afgrijselijk,
akelig. Orat'lleVeit, tv. —, —en = afschuwelijkheid, afgrijselijkheid.
OraO'fbeebt, = groene specht. evarfbrenge,
w. = sproeier. (graWitiid, 1. = grasperk, -veld.
*raising, w. — = ('t) grasmaaien; weide;
grasgroei. OraWwirtit§aft, w. = weidebedrijf.
Ova0ituur46, m. = groen, grasgewas, -groei.
*vat, m. —(e)s, —e = kam (eines Q3erges);
draad (eines Mieffers); scherpe kant (eines
(gewOlbes); hoek (eines Lades).
—11 = graat (eines 1 ifel)es).
w.
*Mid' (t = ts), —(e)s, ..lien = dankgebed;
—=
geschenk, foot. Ovaliab (t = ts), I.
gratias, dankzegging, -gebed.
—en = gratifikatie,
Oratifitatiote, w.
toelage. gratifibie'ven, fd)tv. (1).) = vergoeden.
= graterig.
Sealing, tv. —, —5 = (op schepen) rooster(werk).
graliO = gratis. OraltObeilage, tv. = gratis
bijvoegsel.
grat'frben, idny . (I).) = wijdbeens loopen;
(gym.) rolbewegingen maken, rollen.
*rattier, I. —(e)s, —e = gems, klipgeit.
*vanlane, m. —en, —en = gelukwenscher.
Gratulation', tv. —, —en = gelukwensch(ing),
felicitatie. *ratulation4lebreiben, 1. = brief
van gelukwensching, felicitatiebrief. grew
never*, id)w. (b.) (einem 3u etw.) = gelukwenschen, feliciteeren (tem. met iets).
I. mu, grijs, grauw; bie g..e Zotleit =
de grijze voortijd; fid) Leine g .. en baare Aber
(9Iff.) watien fallen = zich iets niet erg aantrekken; g..e Niind)e = grauwbroeders,
Franciscaner monniken; g. in g. malen =
grauw-in-grauw schilderen. II. Ovau, 1. — —
grauw, grijs; in 0. gefleibet = in 't grijs gekleed.
Orau'bart, m. = grauwbaard. gratebartig =
met grij pen baard, grijsgebaard.
Oratibiln'ben, I. = Grauwbunderland. Oran=
Whitener, m. —5, — = Grauwbunderlander.
grau'eln zie graulen.
I. gran'en, id)tv. (f).) = [grijs worden]; grauwen,
dagen; ber 90Iorgen graut (if); mir grout vor
= ik huiver, ijs, ril, gruw, voor (van) iets.
(
II. (grau'en, 1. —a = grauwen, dagen; dageraad; afgrijzen, huivering, ijzing.
= huivering-,
grau'enerregenb., .baft,
ijzingwekkend, afgrijselijk.

greifett.

grau'griin = grijsgroen. *rauloItf, m. —
grijskop.
Runlet*, fd)tv. (i).): es grault mir, id) graule
mid) = ik griezel, 't maakt me griezelig.
gratelirb, grauliM = grijsachtig, grijzig;
(gwst.) = greulid). (grauling, m. —s, —e =
grijsje; grauwtje. Oraultteife, w. = grijze
mees.
Ovaulte, to. —, = gepelde (geparelde)
gerst, tarwe enz.; fine hagel; erts in korrels.
graWbeln, fcf)v. (b.) = hageien.
ameba& m. = grauwtje (ezel, kat e. d.).
Ibrau'penbiittbler zie Orattinter. Oraulrett•
triable, = pelmolen. Oraultetifcbleim, m. =
gersteslemp. ifirauipenfu#0e, w. = gerstesoep.
grutter.
Oraub'ner, m. —s, —
I. Orattd, m. —es = puin, gruis; verschrikking,
ontsteltenis. II. grau6, = verschrikkelijk,
schrikwekkend.
[Smiled, 1. u. m. —s = schrik, ontsteltenis,
verschrikking]. !Iranians = wreed(aardig),
onmeedoogend, gruwelijk, onmenschelijk. Orate
Wri(e% tv. —, —en = wreedheid, barbaarschheld.
granicbectig = grijsgevlekt.
m. = sehimmel; (ook) grauwtje; grijskop.
grauletn, fd)w. (1).): id) grauf(e)le mid) en mir
(mid)) graufelt = ik griezel, huiver.
I. graulen, rd)w. (b.): nth* (ook mid)) graut =
ik ril, huiver, griezel. Oraulen, 1. —s =
huivering, afgrijzen.
graulenervegenb, graulenbaft, graulig =
huivering-, ijzingwekkend, afgrijselijk, akelig.
%muff, m. —es = puin, gruis.
*vaulter, 1. = grauwtje. Ornttlimite, tv. —
grauwwakke. *milord, 1. = pelswerk, bont.
Oralm4, tv. — = Graves (een Fransche wijn).
Orabeur', m. —5, —e = graveur. grabie'ren,
fd)tv. = graveeren; bezwaren, belasten.
Orabieritunft, to. = graveerkunst.
Overbite, w. — = deftigheid, statigheid.
= gravitatie, zwaartekracht.
Ovabitation', w.
OrabitationWgefeti, 1. = wet van de zwaartekracht.
grabitittifrb = deftig, statig.
= streven, overhellen.
grabitie'ren, id)w.
= gravure.
*rattle-re, tv.
—n = Gratie ; gratie, lieflijkheid,
w.
bevalligheid. gragtOW = gracieus, bevallig.
clank, lenig, teer, broos.
emit'
..men = grecisme.
m.
—n = bordes, trap (naar de
Sre'be,' w.
zeal in den burcht).
Gregorius. gregovialtifcb =
Gregor', m.
Gregoriaansch.
I. *rein m. —(e)s u. —en, —e(n) = Grijp,
griffioen, kondor; Griffioen (Meckl-Schw. orde).
II. Greif, m. —5 = grijp! pak aan! Or.
fpieren = krijgertje spelen; Or. (eines Sd)iffes)
snavel.
greirbar = grijp-, tastbaar; beschikbaar;
voor-de-hand-liggend. wile'', ft. (1).) (Id)
greife; gruff ; grtffe; greife! gegriffen) = grijpen,
pakken, vatten; bas ift mit betnben 3u g. —
dat is duidelijk, tastbaar; (einen) g. = (ook)
gevangen nemen; m§ bem but, bem SdAtten
g. = naar zijn hoed, de schaduw grijpen (om
ze te vang3n); iu ben Waffen, ber Weber g. —
naar de wapens, de pen grijpen (om ze te
gebruiken); 3u gewiffen itteln g. = zekere
middelen te baat nemen; falft, febl g. —
verkeerd, mis grijpen; 5u bed) g. = (ook) overdrijven; te hoog aanslaan, ramen; um fid) g. =
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om zich been grijpen, terrein winnen; vgl.
iirm, Oufen, 431at.
Oreilenorben zie Oreif I.
Weiler, m. —s, — = grijper, handvat. aveira
bolb 1. = houten handvat. greilig, gref ifildi =
grijpend, grijperig, grijpsch. [greffiffi§ zie
greif bar].
grernen, fd)w. (b.) = grienen, huilen; (gwst.)
grijnzen; Ikijven]. *refiner, m. —s, — =
griener, huilebalk; 0berbarb ber 0. — = E. de
Twistzoeker.
I. *re* m. —es, —e = oude man, grijsaard.
IL greid, 91b]. = grijs, grauw, oud.
grei'fen, fcbm. (b.) = grijzen. (gni*natter, f. —
ouderdom, hooge leeftijd. grefifenftaft = den
ouderdom, den grijsaard eigen, ouderdoms...
ekeilin, w. —, —nen = oude, grijze vrouw.
OreWier, m. —s, — ---- (Ebb.) kleinhandelaar,
kruidenier, grutter.•
gull (non ber etimme, Don ZOnen, 2icbt,
farben) = schril, scherp, hard, doordringend,
schel, schreeuwend, bont. grerien, fd)w.
(b.) = schril, schel, scherp klinken, schrillen.
Orelfibeft, w. — = schrilheid, scherpte, hardheid, bontheid.
6 rentiunt (dft.), f. —s, .. mien = vereeniging,
korporatie.
Oretutbiee, m. —s, —e = grenadier.
*renal)i'ne, w. — = grenadine (i. a. b.).
Oreni bel, Orenigel, m. —s, — = grendel,
slagboom, ploegdissel.
areni'llauffefier, m.; .bark in. = grenslibeambte
(tollbeambte); -beek.
Orensillbefeftigung, iv.; •bericbtigung, w.;
sbefftfttigung, w. = grensliversterking; -regeling; -inspektie (-schouw).
*utile, iv. —, —it = grens; fein ei)rget3
fennt feine 0 ..n = kent geen palen; einer
ead)e 0 ..n feten = aan een zaak paal en
perk stellen. gren'aen, fcbm. (1.) = grenzen
(ook fig.), belenden (an, 9iff.). gren'aenfob =
grenzeloos (ook fig.), onbegrensd, eindeloos.
*rens'Ilfeftung, w.; iffut;, m.; .flott, m. =
grensIlvesting ; -rivier; -god.
Orenbillgraben, m.; -sager, m.; •fette, w. ---grenstracht; -beambte; -keten (kordon).
8 retteginie, w.; +mad, w.; .Inauer, w.,
..OfttOt, m.; .14efbe (g1t4eibung), tu. = grens11lijn; -land; -muur; -paal; -bepaling (-regaling,
grens).
IgrenefOevre, w. = (af)sluiting v. d. grenzen.
firenbiftein, m. = grenssteen, -paal.
Oreneftreitigteft, u3. = oneenigheid, verschil
over de grenzen.
Oreni'lltoadie, w.; avert, m.; g AefOen, 1.;
spit, m. = grensHwacht, -waarde; -teeken
(-paal, -Steen); -recht.
OretiMen, f. = Grietje; 0. im 8ufcb = juffertje-in-'t groen. %vele, tu. = Greta, Griet(je).
•relet = Oretd)en.
tfirettiel, m. —s, — = [afschuw], gruwel.
fbren'eftat, tn. = gruweldaad. greu'ettiaft,
■Uott, greitli4 = ijselijk, gruwelijk, afschuwelijk.
lrie'be, lax —, —n = kaan.
Stiebb, m. —es, —e = klokhuis.
(*Me'*, m. —n, —n = Griek. erfe'Oenlanb,
1. = Griekenland. *rfelftentunt, 1. —s =
Hellenisme. grfeittif(0 = Grieksch, Helleensch.
grfeinen, fd)tn. (1).) — (nrbb.) grijnzen.
grieleln, fd)tn. (b.) = gruizelen; (ook) —
grufeln.
*tiebigrant, m. —(e)s, —e = brompot, -beer,

grobbaarig.

knorrepot, kniesoor. gtieWgratitig, .110, .1itft
= brommerig, knorrig, kniezerig.
Win, m. --es, —e = grof nand, gruis; gries(meel); graveel, steengruis. Grieffler zie
0 r eis I e r. Oriefilnefg, 1. = griesmeel. Orieff •
rtein, m. = graveel, stee p . Ovierittpoe, tr. --griesmeelsoep. Oriefftnart, m. —(e)s, —e,
Sriefftutirtel, m. —s, — = wapenkoning,
kamprechter.
*riff, m. —(e)s, —e = (hand)greep; list, streek;
"knop (einer Zfir); handvat, gevest; hengsel;
klauw (eines 91aubnogels); handvol; einen
falfcben 0. tun = een verkeerden greep doen,
(ook) een verkeerde noot aanslaan; 0 ..e
mad)en = handgrepen maken; er bat es im
0. = heeft er den slag van; er bat ben recbten
(b. beraus = heeft den slag er van beet, 't gaat
hem handig af; ettn. am 0. fennen = lets op
't gevoel kennen. *riffiblatt, 1. = (aanwijzing
voor de) vingerzetting. Oriffibrett, 1. = hals
(einer (i;eige); toetsebord, klaviatuur.
*virfel, m. —s, — = griffel; (schrijf-, graveer)stift; stijl (in Olumen).
griffellIfOrmig; .lob = stiilfivormig; -loos.
Orirte, tu. —, ----n = krekel; gril, kuur, luim;
l .. n = (ook) viezevazen; fid) 0 . . n in ben Ropf
feten = zich dwaze denkbeelden in 't hoofd
halen; l ..n fangen = zich muizenissen in
't hoofd halen. erffifentanger, m. = wonderlijk
mensch; zwartkijker. [grirten, lc/mi. (1).) =
tsjirpen, piepen; kuren hebben]. grillettbaft,
airlift = grillig, kurig, vreemd, somber.
[grilliffe'ren, fcbm. (1.) = kuren, luimen
hebben.]
Stintalle, w. —, —n = grimas, grijns; (einem)
0 . . n (nor)fdmeiben = grimassen maken, gekke
gezichten trekken. *rintarlenliOnefber, m. =
grappemaker, clown.
Orinebart, m. = Grimbaart (de day in de fabel).
I. *vinn, m. —(e)s = grimmigheid, woede,
toorn, razernij. II. grimm, 91b]. = grimmig,
verwoed.
Grimm' b arm, m. = kartel-, kronkeldarm.
grinemen, fcbw. (I).) : es grimmt mid) (mir) im
l3auct = ik heb snijdingen, kramp in den
bulk; bas grimmt mid) = dat doet me zeer,
hindert me. Stsfuentett, f . —s = kramp,
buikpijn. grintintig = grimmig, woedend, verwoed, nijdig, woest, wild. razend; er trinft einen
g . . en Thin = hij heeft een boozen dronk.
*rintitnigreit, w. — = grimmigheid, woede,
verwoedheid, woestheid, razernij.
0410, m. —(e)s = schurft, hoofdzeer; hoofd,
kop. Orinb ibaum, m. = vuilboom.
erinibel zie Orenb et.
grfnibig = schurftig. Orinb ilvaut, f., -role, to.
= skabiosa.
grinifen, fcbw. (b.) = grijnzen, grimlachen.
*rf#'0e, w. — = griep, influenza. elrip'Oett.
Whentie, w. = griepepidemie.
46rip0, m. —es = (nrbb.) verstand, hersens;
einen beim 0. friegen = iem. in zijn nek
pakken.
Orifaille (spr.: ..zalje), ro. —, —n = grisaille,
grauw-in-grauw-teekening.
*tiletite, w. —, —n = grisette.
grab (grbber) = grof (0efdylit, Zud), banb,
2fige); grof, ruw (9irbeit, Gtimme); grof, ruw,
ongemanierd, onnet (9Jlenfcb, Oenebmen); aus
bem g .. en arbeiten = uit den ruwe bewerken;
einen g. anfabren = iem. barsch, ruw toesnauwen. grobibrtiOtig = grofdradig. Grob'.
fcite, I v . = grove (ruwe) vijl. grobibaavig =
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grofharig. *Yob/belt, tn. —, —en = grofheid,
ruwheid, lompheid, ongemanierdheid. eke'bian
tn. --(e)s, —e = lomperd, vlegel. greblarnig
grofkorrelig. grObilltb = grof, erg (beleibigen

u. et.).

Orabb zie riebs.
*rebind, m. = lomperd. Oreb/Mndeb, m. —
(grof)smid.
Sreb'eug zie Stroppoug.
ere'ben, m. —s, — = kwelder.
*Yen (met 6), tn. —s, —s = grog. Oren'tutee,
to. = grogglas.
Or5(1)'ten, !dm. (b.) = (hard) huilen, bulken,
brullen. gra (4)(in = dom-luidruchtig-kletserig.
Ore% nt. —(e)s = wrok, kwaad bloed, nijd.
Bret/ten, fdpm . (b.) = (einem) een wrok hebben,

koesteren (tegen iem.); (op iem.) nijdig, boos
zijn; (vont Zonner) rollers.
grat'ben = rillpien.
grout/mein, 1d)ro. (1) .) = (gwst.) brommen.
Ore'ningen, evO'ningen, 1. = Groningen.
OvOnlanb, = Groenland. GrOnliinber, m.
—5, — = Groenlander. gyan'ItinbiM = Groenlandsch. evOnlanbOtabrer, m. = Groenlands-,
walvischvaarder, -vanger.
Guinn* (spr.: gkroem), m. —s, —s = groom,
rijknecht.
I. Grob (spr.: gkros), 1. --les, —je = gros,
12 dozijn; 10 Oros Webern. II. Ore# (spr.:
gkroo), 1. —= gros, hoofddeel, -massa. III. grab:
en g. (spr.: ciakroo) = en gros.
Ore'Men, m. —5, — = groschen, 6-centstuk;
er bat feinen (5. = Been cent; vgl. 43f ennig.
n ye/Menem* = bij groschen.
I. loot (grier, grar3t) = groot (eig. en fig.);
g .. er 93/ann een groote (lange) of groot (hoog
.e Sturfiirrt;
e; ber
staand) man; Ratf ber
e unb
ber (b..e Z3ean; g. unb Hein (alle 11);
Kleine = grooten en kleinen; im . en mie im
Stleinen = in 't groote zoo(wel)als in 't kleine;
bas g e 2os = de hoofdprijs; einen g. anieben,
anId)auen = iem. met groote oogen, verwonderd
aanzien; ba gebt es g. ber = 't gaat daar voornaam, grootscheeps toe. II. Wei; = fb r os (I).
gent/tuft = grootsch, verheven, indrukwekkend, grootscheeps(ch); ein g.. es Unternebmen
= (ook) onderneming op groote schaal. Weir.
artinteit, to. — grootschheid, enz. WO' •
bauev, m. = groote boer (die met eigen paarden
werkt). evetrbetrieb, m. = grootbedrijf.
greff bititt(e)rig = grootbladig. Ifirofsbritani•
Wen, = Groot-Brittannie. gyelibritan'nildj =
Grootbrittannisch, Engelsch.
= grootte, uitgestrektheid,
*Ole, —,
omvang; grootheid (ook wisk.), beroemdheid;
onbekende grootheid.
unbefannte
eveffettern, $1. = grootouders. Oreirenfel,
m. achterkleinkind, -zoon. Orbilenteloe,
to. = leer van de grootheden, wiskunde.
Oralenvei4e, to. , = reeks. grefienteit§'
= afgrootendeels. OvOirentierbaltniO,
meting, verhouding. Syblientualpt(Iinn), m.
=
eveiffeuer,
(m.) grootheidswaan(zin).
hevige, uitslaande brand. Oyeifffiyit, m. =
grootvorst. gretiiirttiM = grootvorstelijk.
Oveirgewerbe, = grootbedrijf, -Industrie.
OvetgrieAentanb, 1. = Groot-Griekenland.
OreffIlgrunbbeli#, tn.; .grunbbefilg y, m.;
.0anbel, m.; .ljanbtev, m. = grootligrondbezit;
-grondbezitter; -handel; -handelaar.
Orefilmit, to. — = grootheid, verhevenheid.
Oreffbevy, m. Groote Heer. greff§evrIM —
van den Grooten Heer. greirberain = groot-
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hartig, -moedig. evefflorileteit, — =
groothartigheid, -moedigheid. OreWberieg,
m. = groothertog. gyeirberionIM = groot= groothertogelijk. Syeifforgentunt,
= grootbedrijf,
hertogdom. Oreffinbultrie,
-industrie.
WOW, m. —en, —en grossier.
= mondig, meerderjarig. ereff.
jaigigfeit, w. — mondigheid enz. Wolf=
Mummy, tn. = opperkamerheer. Ores'•
famlev, m. = groot-kanselier. Srefffne4t,
m. = eerste knecht (op een boerderij). Wolf.
=
funs, f. = grootkruis. *vet/lege,
Groot-Oosten. Oretintac§t, = groote
mogendheid. greirtntiOtig(it) = grootmachtig,
hoogmogend. evetInaditfteltung, to. =
pozitie van groote mogendheid. Oreffutagb,
to. eerste (dienst)meid (op een boerderij).
*vet/mama, = grootmama. greffutaMis
= grootmazig. Oveirmait, m. groote mast.
grootbek, -spreker, zwetser,
*vet/maul, 1.
pocher. Oreffnteiftey, m. = grootmeester.
= grootmeesterschap.
Oreffuteiftertuut,
Groote Mogol (ook fig.).
Oreffmegul, m.
=
grootmoedigheid
enz. vgl.
WO/mut,
greirtniitin = groot-, edelmoedig, groothartig.
*rot/mutter, to. = grootmoeder. greirmiit.
tertM = grootmoederlijk, van grootmoeder(szijde).
to. = achterneef, -nicht.
Oreffneffe, m.,
erefi'eloint, :wad, m. = oudoom.
papa, m. = grootpapa. Overevabler, m. —
aartspocher, praalhans. erefrOvier, tn. —
groote ra.
groot-prior. ekelfra0e, to.
Sreffrein'matten, = groote schoonmaak.
grootzegelbent.
=
Oreffliegetbetualgey,
waarder. lig refflevei§er, m. = grootspreker,
=
pocher, druktemaker. ereffierecOevei',
=
grootsprekerij enz. groffloyedovild),
grootsprekerig, pocherig. Oreffitant, m. —
= groote
groote mogendheid. Oreffitabt,
stad. Oveffftlibter, m. bewoner van een
groote stad. gyeirittibtiM = grootsteedsch.
Ore fritabtfuft, w. = grootsteedschheid,
groote-stadslucht. *rofflultan, m. = Groote
Heer, Sultan. *refs/tante, to. = oudtante.
Oro 'tat, to. = groote, edele, heldhaftige daad.
grit fftenteild = grootendeels, voor 't grootste
zoo groot
(ge)deel(te). grOttutag'IM
mogelijk.
pocher
Soo 'l;tuer, m. —s, —; .tuerei,
(praler, pronker); pocherij, druktemakerij.
groirtueriM = pocherig. nreirtun, um. (b.)
mit = pochen op, pronken met. *yet/tilde,
m. Groote Heer. Wet/eater, in. grootvader. nreffelitertM = grootvaderlijk, van
grootvader(szijde). *reffbegier, itnefix, m. —
grootgrootvizier. OretIviir'bentritgey, m.
waardigheidsbekleeder..
greffsie0en, rt. (b.) = ($flan3en, lunge Mere,
Rinber) groot-, opbrengen, opkweeken. gyeir•
Agin = in groote trekken, breed opgezet;
stout, weidsch, grootscheepsch, royaal, op
groote schaal. eveirafigigteit, — —
stoutheid, ('t) groote, ('t) royale.
Soot, m. —(e)s —e = (nrbb.) groot (een count).
grotesk, wonderlijk.
grotee
= grot, hol. Orettenarbeit,
*vette, w.
w , 'wed, f. = grotwerk.
SruO'bev, m. —s, — = grubber (een landbouwwerktuig), stoomploeg.
Oviibit§en, 1. —s, — kuiltje, putje. (fivu'im,
kuil, gat; (vosse)hol; (bib.) graf,
—n
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groeve; (mijnw.) groeve, mijn; holte (ber
Gelenfe); wet anbern eine G.- gretbt, failt
felbit binein = wie een kuil graaft voor een
ander, valt er zelf in. Ginlbelanti , m. —en,
—en = (briibler. Oriibelei', tr. —, —en =
droomerij, tobberij, muizenissen, spitsvondigheld. grii'beln, fd)w. (b.) = peinzen, angstvallig- (over jets) nadenken, tobben; (in den
netts) pulken.
fit'u' bett, fdytr. (b.) = kuilen maken, graven.
Oru'benllarbeit, w.; ', abetter, m. ; .attObau,
nt.; =ban, m.; gbetrieb, tn. = mijnliwerk;
-werker; -onderhoud; -bouw; -exploitatie.
evu'benlIbilb, 1.; iiblenbe, w. ; •Ra6, I.; sgebilube,
1. = mijnIlteekening; -lamp; -gas; -put (werk
onder den grond).
ern'benfalyt, tu. = afdalen in de mijn. Gen'.
beufittel, m. = mijnwerkerskiel. Otritibens
Hein, 1. = ertsafval. ern'bettlicbt, f. = mijnwerkerslamp.
Ovu'benlifteiger, m. ; -Wailer, 1.; ',Wert, f.;
%Wetter, V.; 'turns, m. = mijnitopzichter;
-water; -werk; -lucht; -worm.
Oriibler, m. —s, — = peinzer, droomer,
tobber. griiblerileij = peinzend; tobberig.
Sru'be, tv. —, —n = (gwst.) (gat met) heete
asch; kooksgruis; ook = eviebefierb, m. =
kookshaard, -stel. gru'ben, fcbtv. (b.) = warm
houden.
Om% w. —, Griifte = groeve, graf(kelder).
OruftgetuOlbe, 1. = grafgewelf.
Ontuti (me)t, 1. = naweide, -gras.
grits = groen; g..e Ware = (versche) groente;
g .. er Ziff) (it); (von lirbien, 3obnen, Dbft,
aucb von Wletfcb u. Wifcbett) versch; (von
Wrilcbtett u. fig.) gr., onrijp, erg jong, onervaren; einem tticbt g. fen = een hekel, 't land
aan iem. hebben; met fid) g. mad)t, ben freffett
bie 3iegen = al te goed is buurmans gek; es
wirb ibm g. unb gelb (g. unb bfau) nor ben
9ittgen = 't wordt hem groen en geel voor de
oogen; bet nutter G. = onder den blooten
hemel; ber g..e aluguit, ber g..e Hagen =
gevangenwagen; vgl. 313) eig. eiriin'beere,
tr. = krujs-, doornbes. griinibelaubt = met
loof bedekt.
Ovunb, m. —(e)s, Griinbe = grond, bodem;
dal; diepte; onderlaag; ondergrond, grondslag;
(logische) grond, (redeneer)grond, (beweeg)reden; G. uttb a3oben = grond, landerijen,
eigendom; ben G. 3u etw. legen = den grond(slag) leggen van, tot lets; G. 3u etw. geven =
aanleiding tot jets geven; au, G. bes Gefetes =
op gr. enz.; (einer Cade) nut ben G. gel)en,
tommen = grondig onderzoeken, nagaan;
au& biefem & .. e = om deze reden; and bens
O. etw. rerfteben = jets in den gr., grondig
kennen; ins O.. e = in den gr., nauwkeurig
beschouwd; In O. unb a3oben rerberbett = in
den gr. bederven; in O. unb l8oben fcbief3en =
platschieten; ficb (feitt (but) in O. unb Boben
wirtid)aftett = zich (zijn bezitting) in den gr.
werken; ben G. ass = geheel, totaal, grondig;
&u 6 ..e geben = te gronde gaan, vergaan;
an 0 .. e rid)ten = te gronde richten; etw. Au
G. legen =lets als grondslag, bazis, punt
van uitgang nemen.
airunb'ilartitel, m.; ',WA, m.; sbau, m. =
grondilartikel; -bas; -slag (-bouw, fundeering).
Orunb'bebeutung, w. = grondbeteekenis.
Grunb'bebingung, m. = eerste, hoofdvoorwaarde.
Orunbilbegriff, m.; sbeliii, m. ; gbefilier, m.;
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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ibeitanbtell, m. = grondllbegrip; -bezit; -bezitter; -bestanddeel.
gvunblrab' = inbraaf. (fhimb'briibe, tv. =
grondsop. Orunb'butip, 1. = grondboek; kadaster. erunb'budjamt, 1. = bureau van 't kadaster. firunb'buMblatt, 1. = kadasterblad, kadastrale legger. grunbiebvii4 = door-en-door
eerlijk, ineerlijk.
Orunblleinentum, 1.; •eigentiimer, m.; gels,
1. = grondlieigendom (-bezit); -bezitter; -ijs;
(ber 1iu13 get)t mit, filbrt geis = de rivier
kruit).
grun'bel, Oviin'bel, w. —, —n = grondel(ing).
griinben, fcbw. (b.) = grondvesten, den grondslag
(tot, van jets) leggen; (eine etabt, einen a3erein,
eine ecbule) stichten; (ein Gefcbtift) oprichten;
eine banbelsgefellidAft g. = een vennootschap
aangaan, oprichten; Zl)eorien auf (alff.) g. =
gronden, doers berusten, steunen op; (non
lJlalern, Warbertt) gronden; gegriinbete boff.
nung = gegronde hoop; lib g, auf (jilt.) =
steunen, berusten, bazeeren, zich gronden,
zich beroepen op. Oriin'ber, m. —s, — =
stichter, grondlegger, grondvester, oprichter;
(ook wel) gewetenloos spekulant, geldzwendelaar, vgl. =pertobe. eriin'beraftie, w. —
oprichtersaandeel. Otiittibertieviobe, tu. =
spekulatie-, zwendeltijdperk (vooral kort na
1870 in D.) eriin'berittWinbel, m. = kapitaalzwendel.
gruitblatIM' = totaal verkeerd, inverkeerd.
erunb'llfarbe, w.; [•fetre, w.] ; iiiiic§e, w.;
'form, tv. = grondilverf; -vest (-slag); -vlak
(bazis, bodemoppervlakte); -vorm.
eirunb'gebirge, 1. = oorspronkelijk gebergte.
grunb'aeleOrr = door-en-door, in-geleerd;
grunb'eeliOeit' = inknap. Orunb igefelb 1. =
grondwet, hoofd-, allereerste wet. Grunb'•
banbelOgel4tift, 1. = daad van koophandel.
Orunb'berr, m. = grondbezitter; beer (v. een
heerlijkheid). erunblorrtiCeit, iberricOaft,
tr. = heerlijkheid. Oruttbibolb(e), Th. —en,
—en = grondhoorige.
avunbie'ren, 1dp. (b.) = grondeeren, gronden.
antnibig = grondig (smaken).
Orunb'irrtum, m. = eerste, gronddwaling.
OrunblOital, 1. = grondkapitaal, maatschappelijk kapitaal. Grunblage, w. = grondslag, -beginsel, bazis. gruntriegenb = fundamenteel. Grunblegung, w. = grondlegging,
fundeering; eerste-steen-legging; grondslag.
Orunblebre, tv. = fundamentale leer. griittb'•
110 = grondig, diep, degelijk, algeheel, totaal,
radikaal; in den grond, terdege. Otriinblic4feit,
tr. — = grondigheid, degelijkheid, diepte.
Oriinbling, m. —s, —e = grondel(ing).
erunblinie, w. = grondlijn, bazis; hoofdlijn.
grunbloS = grondeloos, ongegrond; onpeilbaar, bodemloos; g..er neg = onbegaanbare
weg. grunblefigreit, m. — = ongegrondheid
enz. Oruttrentat, 1. = eenheid (v. Waken en
gewichten). fkuttlYttunter, w. = grondmuur.
Oriinbon'tterOtan, m. = Witte Donderdag.
Srunb'Ofetter, in. = grondpijler, -slag, steunpilaar. Orunb'brei0, m. = kostende prijs, grond(slag)prijs. Orunbiauelle, w. = eerste bron, oorsprong. (firunb'retbt, 1. = grondrecht. Srunb's
vegel, w. = grondregel, beginsel. elrunb'rente,
tr. = grondrente. Grunb'rit, m. = grondplan,
-teekening, platte grond; schets, kort begrip
(d. w. z. samenvatting v. d. hoofdzaken in afgerond geheel). Nrunb'fa4, m. = grondstelling,
beginsel, principe. gruntritiVic§ = principieel,
18
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in (volgens) beginsel.fgrunblaule, w. = grondzuil, -slag, steunpilaar. gruttIVItbletbt' =
inslecht, door-en-door slecht, Orunbitbulb,
tv. = grondschuld. Orunblebwetle, w.
grondbalk, ligger. Oruntrfttracbe, to. = grondtaal, oorspronkelijke taal. grunbittinbige
91ofette = wortelrozet. (Srunreftein, m. =
grondsteen, eerste steen. Oruntolteinlegung,
w. = eerste-steenlegging. Orunb'itener, w. =
grondbelasting `(op ongebouwd). Orunbitod,
m. = grondkapitaal; (vaste) voorraad;
einer eammlung = kern van een verzameling.
Orunbloff, m. = element, grondstof. (Orttub'.
neerhaal; grondtrek.
'trick m.
1. = stuk grond, grondstuk, terrein.
w.;
w.; •text, m.; 401t,
m. = grondlizuil (-slag); -sop; -tekst; -coon.
grond-, hoofddeugd.
Orunblugenb, w.
Orunblibel, 1. hoofdzonde, ergste kwaad.
Oviin'bung, tn. —, —en = stichting, oprichting,
vestiging; grondbouw, funaeering; (ook) gewetenLoze kapitaalzwendel ; vgl. M r ftn b e r=
periob e. Oviin'bungeleber, 1. = spekulatiekoorts.
totaal verschillend.
grunbiberftbieben
Orunbljurfaibe, w.; .Wabrbeit, ID.; .Waffer,
= grondlloorzaak; -waarheid; -water.
fkunbloefen, 1. = eigenlijk wezen, natuur.
—
thrunbiltoiffenftbaft, w.; 'Wort, 1.; .sabl,
grondliwetenschap; -woord; -getal.
Orunb'iablwort, 1. = hoofdtelwoord. Orunb'.
&dont, m. = tiende- van den grond. Orunbigina,
m. = grondrente. 44runb'3ug, m. = grond-,
hoofdtrek; Oruttb3iige = (ook) beginselen.
Orirneberger, m. —s = Griineberger(wijn).
[gru'neltt, fd)w. (b.) = groenen, naar frisch
groen ruiken]. grilltett, film. (b.) = groenen,
groen worden, groeten. Oriitefinf, m. = v1asvink. Oviinlutter, 1. = groenvoe(de)r. griitt's
gelb = groengeel, groenachtig geel. 041'101,
m. = boerekool. Oriinirant, m., .fraut, f.
(versche) groente, soepgroente. fOriin'tram.
banbel, m. = groentehandel. fAriin'trantrelter,
m. = groentekelder. Oriinlattbentoor, 1. =
laagveen.
= groenachtig.
m. —s, —e = groenling, viasvink.
ntabb, w. — = Orummet. Oriin'rod, m. =
groenrok, jager. tgriitObnabel, m. = melkmuil, vlasbaard. Oriltaitan, tn. —(e)s, —e =
kopergroen, spaansch groen. Oriitt'Oterbt, m. —
groene specht; melkmuil.
Senni &en, id)w. (1).) = knorren, grommen.
—n = groep Orup'pettattorb,
Orn#'1)e, w.
m. = onderling aangenomen werk. grtt4r0en•
Weile = groepsgewijze. nruppie'ren,
(f).) groepeeren. Orupbie'rung, w. —, —en=
groepeering.
WO, m. —es = gruis, puin, afval.
Ornielfiefibicbte, w.
griezelgeschiedenis,
-verhaal. gru'lelig = griezelig, ijzig.
id)w. (h.): mir grufelt = ik huiver, ril, ijs.
OrttOloble, w. = gruis(kool).
Orin, m. —es, Orftf3e = groet, kompliment(en).
fd)ro. (b.) = groeten; grftlie Ste
gelvtiamit = ik heb de eer u to groeten;
Mott grilf3 eud)! grftf3 OM! = goeien dagl
goeien morgent enz.
=
m. = gortpap. Oriit'ae, tv.
grutten, gort(pap); er bat O. im Stopf hij
heeft verstand, hersens; rote O. = watergruwel ; vgl. b I a u. OriWbafer,m. = havergort.
Orifirbanbel, m. = handel in grutterswaren, grutterij. OriWirdnblev, m. = grutter.
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OviiVfoltf, m. = domkop, stommeling.
w.; sfutitte, w. = gortlimolen;
-pap.
nt. = G-sleutel.
Oualto, m. —s = guano.
Ouarbiate, m. —5, —e
gardiaan (overste in
een monnikeklooster).
Ounicw(tnalerei), w. = waterverfschilderen.
Oubernierat, = (Oft.) regeeringsraad.
Ouber'nium, 1. —5, ..nien = (provinciaal)
bestuur.
dud, m. —(e)s, —e = kijk, oogwenk, (oogen)blik; nur auf einett tommen = maar even.
guelen, icbtn. (l.) = kijken, zien. Oucler, m.
—1, — = kijker (persoon en zaak).
kAud'Ilfenfter, 1.; .glob, 1. = kijklivenster
(-raampje); -glas.
Oud'inbientelt, m. = jong schepseltje, hummel.
Sud'inbento0f, m. = potkijker, keukenpiet.
Suit'lltaften, m.; .1100, 1. = kijkllkast; -gat.
Ou'brutt, w. = Goedroen.
(guile (spr. : gkoe-elfe) zie a713 elf e.
Oueribon' (spr.: gkeridO), m. —s, —s = gueridon.
=
Otter(v)1111a (spr.: gkerilja),
guerilla, kleine oorlog.
Oule zie Mittfe.
-Ourfer, tn. —s, — = gletscherwal.,
4Su'geI, w. —tt = (gwst.) kap. Ou'nelboOf,
gbu0f, m. —en u. —(e)s —e(n) = (ibb.) tulband, poffer.
8lui'be (spr.: gkiede), nt. = guide.
guillocbie'ven (spr.: gkieljosjieren), fdp. (b.)
guillocheeren (kromlijnige graveerversieringen
aanbrengen).
(fittilloti'ne (spr.: gk ieljo.. .), tD. =
guillotine, valbijl. guillotinie'ren, fd)33. (1).) =
guillotineeren.
Subic's% (spr.: gki...), 1. = Guinea. Ouine'•
afabrev, m. = negerhaler, slaveschip.
= guinje.
Settee (spr.: gkino,
1. —(e)s = (ung.) goelasch, hachee.
*Witten, nt. —s, — = gulden. giil'bett = gulden,
gouden. 0111'1)M-rant, 1. = duizendguidenkruid. Ourbenftbein, m. = (zilver)bon van een
gulden. gfilibiltb = goudhoudend.
Ofille, tn. —, —It = (fd)w3.) aal(t), gier;
gier-, aaltput.
Willt(e), to. —, —en = (fd)v3.) Iuitstaande
rente, huur enz.; schuldbrief. (43iiltbauer,
tn. = (fd),o3.) huurboer. = geldig,
gangbaar, wettig, deugdelijk. b3iil'tigfeit, w.
— = geldigheid enz. OfilligteltObauer, =
geldigheidsduur. Ofilligutatbung, to. = goedkeuring, bekrachtiging, ('t) geldig-makers.
1. (u. m.) —s = gummi, gom, rubber.
Outtentiara'bilunt, 1. = Arabische gom.
44ummie1tettitunt, 1. = elastiek. founimiartig
= rubber-, gummiachtig. Ount'utiball, m. =
ela,stieken bal. Ounentibanb, 1. = gummi-,
elastiken band, lint. COuttetttib num, m. = gummiboom. Ounemiberle, w. = tafelzeiltje. %um'.
mibrud, m. = gomdruk. gummie'ren, fdp).
(b.) = gommen. tfiutntnIgutr, f.—(e)s = guttegom. guttentibaltig = gomachtig, -houdend.
Outtetnibm, 1. = gomhars.
m. = rubber-, gummiveger (voor asfaltstraten).
Outtemilart,m. = gomvernis.474untlalifroWen,
m. = rubber-, gummistop. (ituttentiOrobtation,
w. = gummi-, rubberproduktie. Outten'''.
reifen, m. = rubber-, gummiband.
fiblautb, m. = gummislang. Outtentifibub,
m. = (gummi-)overschoen. Sunt'utiftrattg, m.
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= gummiband, -trekker. Ouut'utiftruut4q, m.
= elastieken kous. (OuutIntiteeiten, m. =
(band van) elastiek. Giunt'utitoOf, m. = gompot. Ount'utitualler, 1. = gomwater.
414un'befrebe, w.. tiltut'bertnautt, m. = aardveil, hondsdraf.
%Mild, m. —s, — = zenegroen.
%unit, to. —, (—en) = gunst, genegenheid, goede
gezindheid ; 3u (5 .. en (Sen.) = ten gunste
(van), ten bate (van); bet einem in 45. fteben =
in de gunst, in de gratie staan; [mit (6 . . en =
met Uw verlof]. (fittnit'betniibung, sbetueebung,
w. = gunstbejag. Outtit'beWei0, tn., 'beets
gung, sbebettgung, w. = gunstbewijs, -betoon.
giin'ttig ------- gunstig, genegen, welgezind.
fAiinitling, m. —s, —e = gunsteling.
Otte, w. —, —en = ertsslijk, gesteentevocht.
Otuv'get, w. —, —tt = gordel, keel; burd) bie (5.
jagen = door de keel jagen, verbrassen.
Ottegelabi4ueibev, m. = moordenaar, bandiet. Sur'getaber, tu. = keelader. gue'gebt,
fcbm. (b.) = gorgelen; kelig spreken, zingen.
ette'getton, m. = keeltoon. Ourigettoaffer,
1. = gorgeldrank.
Ourle, w. —, —tt = komkommer; Heine 45. =
augurk; faure (6. = k., aug. in 't zuur. gueten.
ate(' = komkommerachtig.
OurlettlIbeet, I.; stern, m.; slant, m. =
komkommerljbed; -zaadje (-pit); -salade.
Surleurraut, I. = bernagie.
*neve, w. —, —n = min paard, knol; wijf.
gue'ren, fcbto. (b.) = kirren; (ook) brommen.
Suet, m. —(e)s, —e = gordel, riem; singel;
buikriem; plint. Ourebett, 1. = singelbed.
(Miele, w. —, —It zie (6 ur t. Otiv'tel, In. —s,
— = gordel, riem, draagriem; gordelroos.
Siirletbabit, to. = ring-, ceintuurbaan, ringlijn. etirtelitedite, -rote, w. = gordelroos.
Siirlettier, 1. = gordeldier, schildvarken,
armadil. giielett, icbw. (b.) = om-, aangorden;
fitb g. = (zich) den gordel, riem aandoen;
zieh gereed maken. Surtbaten, m. = gordelhaak. 44iirtler, m. —5, — = [gordel-, gespemaker] ; messing-, koperwerker. Ourtrieuten,
m. = buikriem.
Sufi, m. 15urres, 45iirre = ('t) gieten; gietsel;
gesmolten suiker, suikerglazuur; stortbui,
stroom; gootgat; aus einem (5. = (fig.) uit
een stuk. Ourabbettd, m. = cliché, drukplaat.
Suirarbeit, w. = gietwerk, gegoten werk.
Surbtafe, w. = gietgal, -blaas. Sureifeu,
1. = gietijzer, gegoten ijzer. gureifern = van
gietijzer, van gegoten ijzer. Ottiffeiger, m. =
gietfout. Outrutetall, I. = gietmetaal. Gulfs
ut5etel, m. = beton. fAuffregett, m. = stortregen. SurrrtaN, m. = gietstaal. Ourftein,
m. zie %Inuit e in. Sufftuareu, lat. = gegotenijzeren voorwerpen. guirtueife = bij stroomen.
giiit = gust, droog, vgl. g e It I.
Ou'itab, nt. = Gustaaf. Ibuftatt.Wbolf.
etittung, to. = Gustaaf-Adolf-stichting.
guitie'ven, ftw. (ti.) = gouteeren, billijken.
I. gut (beffer, ber belle) = goed; bier tit g. feitt =
hier is 't g., heerlijk, prettig; im g . . en ob. in
g .. em (fagett, abmad)en) = vriendschappelijk,
in der minne; g. 3u allem = g. voor alles;
fcbott g! = ('t is) g! 'alien Cie (bas) g. rein =
laat dat maar rusten, laat dat maar voor 't geen
't is, praat er niet meer over; g. unb gent =
stellig (en zeker), gerust, vast en zeker; alles
bat rein (5 —es = zijn g . . en karat, lets g..s;
(5 .. es unb Bores = g. en kwaad; bes (6 .. en 3u
Wel tun = te ver gaan, te veel eten; alles (5 .. e
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= alles g..s, al 't g. . e ; er war bir immer g. =
hij had altijd met je op, was je altijd genegen,
nield van je; au gut baben (bet einem) = te
g. hebben (van (aan) iem.); einem etw. 5u g.. e
batten = iets (geld bij y.) aan iem. te g. houden,
iem. iets ten g..e houden, niet kwalijk nemen;
3u g ..e lommen = ten g..e komen, (ook) te
pas komen; rid) 3u g ..e tun = zich tegoed doen,
zijn hart ophalen; rid) auf (Clt) 3u g..e tun =
zich op iets laten voorstaan; er bat g. reben =
hij heeft g. praten; vgl. Mut, Zag, to enb en,
Wort e. a. II. (Out, 1. —(e)s, (6ftter = goed
(i. bijna a. b.); bezitting, landgoed; waar;
irbenes (5. = aardewerk; ftebenbes nub laufenbes
15. = staand en loopend want.
Out'ac§ten, 1. —s, — = advies, rapport, meening
(van een deskundige). gut'a4tlic# = bij advies.
gut'artig = goedaardig, -hartig, onschadelijk.
Outliettuben, 1. —a = goedvinden, -achten;
welzijn. gut'brittgett zie gutfcbreiben. Olit •
den, 1. --s, — = (land)goedje, bezittinkje;
(kabouter); lid) an (5. tun = zich te goed
doen. W•urbiluten, 1. —s = goeddunken,
-vinden, genoegen. gu'te: 3u g. zie gut I.
M'i'te, w. — = goede hoedanigheid, deugdelijkheld , kwaliteit; goedheid, vriendelijkheid;
errter (5. = van de beste, eerste soort; bu
ewige (5.! bu meine G.! = hemelsche goedheid 1
in (6., mit (5., auf bem Sege ber (. = in der
minne, langs minnelijken weg; Oorfd)lag
Sur (5. = voorstel tot minnelijke schikking;
burg (6. bes berm. 9/ (bet Senbungen) =
door de welwillendheid van... Rule**, id)w.
(b.) = (obb.) goeddoen; beter worden; (van
pijn) verminderen, afnemen. [gillen zie
vergiiten]. Outettac4t'grutl, •iu%, m. urn). =
goede-nacht-groet, nachtkus enz.
Sirterabfertigung, to. = goederebureau, expepeditie(kantoor). Sillevabtrehing, w. = afstand van goederen, boedelafstand. *Alm
ftiptbot, m. = goederestation. (fiii'terbetövs
berm, w. = goederevervoer. lgiilerbeftfitter,
m. = tusschenexpediteur. Ifiiilerbiettit, m. =
goederedienst. eliilerevbeugustg, to. = goedereproduktie. SiiiteegenteistfrOaft, w. = gemeenschap van goederen. OfileeOnite, w. = goedereloods. 114ii'terbanbel, m. = goederehandel.
Oii'terOvobultion = .er3eugung. Siilevi.
friWastter, m. = grondspekulant, landgoedereslachter (kooper van groot grondgebied om 't in
perceelen te verkoopen). Sii'terfe0tOpen, m. =
goedereloods. Ofileritattb, m. = staat van
't vermogen. Oillertreitttuttg, w. = boedelscheiding. (Crterberfebr, m. = goedereverkeer,
-handel. aiiilerberieic§u14, 1. = goederelijst;
boedelbeschrijving.
Sfeteelltuage, w.; stuagett, m.; slug, m. =
goederellwaag ; -wagen (bagagewagen); -trein.
Sii'tellevOiiitttid, 1. = rendement, vermogen.
Outtinben, 1. zie (6utbefinben.
gut'llgeartet; ogelaunt; .anneint; sgefitutt =
goedlIgeaard; -geluimd (-gehumeurd); -gemeend; -gezind.
Outgetuid)t, 1. = goedgewicht. Suebaberi,
1. ---a = tegoed. gutbei%en, it. (I.) = goedkeuren, billijken, toestemmen. OutlOeifiung,
to. — = goedkeuring enz. gueberaig = goadhartig, -aardig, goedig. (lufbeegigteit, w. — —
goedhartigheid enz. gii'tig = goedig, vriendelijk, welwillend; Cie finb febr g. = u is heel
vriendelijk, lief; Ruben Ste mir g..ft = wees
zoo goed mij te zenden. %Mier, tn. —5, — =--(bat)r.) bezitter van een klein goed, kleine boer.
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armhuis. gittlii0 =
minnelijk, vriendelijk, best; g. beilegett =
in der minne schikken, bijleggen; fid) g. tun =
zich tegoed doen, zijn hart ophalen. gut'.
utaiOett, fd)w. (b.) = goedmaken. gut'utiitig =
goedmoedig, goedig. Outntiitigteit x v. — =
goedmoedigheid. gut'fagen, icbtv. (1).) far
eitten = voor iem. borg blijven, instaan,
goedspreken. Surfagung, W. — = borg(stelling, -tocht). libutWbefitgr, •fterr, m. —
bezitter van een landgoed, landeigenaar,
grondbezitter.
Outicbe, w. —, —n = guts.
44utlrneits, m. = bon. gutl4reiben, ft. (b.) =
krediteeren; wir werben 3bnett biefe eumme
g. = wij zullen u voor die som kr. (futl4rift,
w. = kredit. Outlet, 1, —9, — = (gwst.)
lekkernij, snoeperij, bonbon. OutOlyrrfiOaft,
W. = landgoedeigenaar(s). gittforet§en, ft. (b.)
zie g nil ag en. gutlteben, um (b.) = borgstaan, -blijven, instaan. OutO'bertnalter, m. =
rentmeester, administrateur (van een landgoed).
eutta0evAa (spr.: . .pertja of met 34,2aut),
w. — = guttapercha.

baaricbtuunb.

uttat, w. = goede daad, weldaad. gut'tun,
um. (b.) = goed doen; g. oppassen, zoet zijn.
guttural' = gutturaal, keel... Outturale,
Outturalia, W. —, .. fen = keelletter, gutturaal.
guttuillig = goedwillig, gewillig, gedienstig,
van goeden wille; goedschiks, vrijwillig.
lfitimnafialliilbung, w. = gymnaziale opleiding.
Stonnalial'Ilbireltor, m.; slebrer, m.; .11tiller,

m. = rektor v. een gymnazium; leeraar aan
een g.; leerling v. een g. (gymnaziast).
Sionnafial'unterrieljt, m. = gymnaziaal onderwijs. 410tttitatiate, m. —en, —en = gymnaziast.
,Atonnaliutn, 1. —s, —ten = gymnazium.
(enumaft, m. —en, —en = gymnast). Wow
naltil, to. — = gymnastiek. lgtinutaltifer, m.
—5, — = gymnast. gOtnnaltifit =gymnastisch.
eitimnoluO, m. —, ..ten = sidderaal.
eltstafolo'Re, m. —n, —n = gynekoloog,
vrouwearts. Ststatotoote', tv. — = gynekologie. gnniitolo'giflt = gynekologisch.
4tjromantie' (spr.: . .tie), to. — gyromantie,
kringwaarzeggerskunst.

.o.
B, si; H.Dur = B-kruis, *ameers, 1. = haar-, vezelerts. *aar'farbe, t v.
= haarverf, -kleur. anarlartt, m. = venushaar.
B-majeur; H.9noll = B-mol, B-mineur.
eaarlaler, w. = (haar)vezel. ftaarlein' -ha = bettar.
haarfijn, -klein. ean'tlei§te, w. = haarvlecht ;
#a! = hal
-roos. 4aarlannig = haarvormig. eamlvitur,
*aag, m. = Den Haag, 's-Gravenhage.
I. *aar, 1. —(e)s, —e = haar; rid) bas b. to. = kapsel, frizuur. seamigefilts, I. = haarvat,
mad)en = zich kappen; er bat b .. e auf ben -buss, *aar'golb, 1. = haar-, vezelgoud. *ane•
**muter, m. = haarhamer (voor 't haren v. d.
3ti1)nen = haar op de tanden; er bat b.. e
zeis). *aarlontb, 1. = haren kleed, boetelaffett miiffett = een veer moeten laten, is er
niet zonder kleerscheuren afgekomen; es loll bir kleed. lyta'rig = harig, behaard, ruig; erg,
bar, buitengewoon e. d.; (zm.) mistig; b..es
fan b. gefriimmt werben = geen haar zal u
3eug = verschrikkelijk tuig; b..er Slerl =
gekrenkt worden; ein b. in (tat.) fittben = een

*, 1. = H; (mq.)

kerel als kas, potige kerel; b. viel Gelb = bar
tegenzin in lets krijgen, tegen iets opzien; feitt
veel geld; b. befoffett = stom bezopen. *aar'.
gutes b. an einem Jarrett = geen haar aan iem.
heel laten; fraufes b., fraufer Ginn = gekrulde lawn, m. = (haar)kam. *aallauber, m. —5,
haren, gekrulde zinnen; etw. an (bet) ben b .. en — = haarkloover, muggezifter. ftaarileitt' =
haarklein, -fijn. •aarlranllieit, w. = haarberbeisiebett = iets bij de haren er bij sleepen;
auf ein b., (bis) aufs b. = op een haar, precies; ziekte. *umlaute, w. = frizuur. *aar's
auf ein b. = 't scheelde maar een haar, maar tanner, ./iinftler, m. = kapper, frizeur.
weinig, of ...; lid) in ben b .. en liegen = elkaar 4 aaeleut, 1. = Haarlem.
in 't haar zitten; einem in bie b.. e fabrett = eaaeleire, w. = haarlok, krul. baarlob =
haarloos, kaal. *aarlofigteit, iv. — = haariem. in 't haar vliegen; er ift um kin .5. beffer =
is geen haar beter ; um ein b. = 't scheelde maar loosheid, kaalheid. *aneutautel, m. =peignoir,
een haar; vgl. berg, gran, baut; ook = baar. haar-, poedermantel. *aarIttatratie, iv. =
paardeharen matras. *anenabel, w. = haarftrang II. II. *any, m. (u. I.) —(e)s, —e =
speld. eaar'neft, 1. = chignon, haardot. .9 any's
(obb.) vlas.
.9aarbanb, 1. = haarlint. *aav'befen, m. = Wiener, m. = kapper, frizeur. *aarlAufel, m.
= fijn penseel. *an'Ouber, m. = haarpoeder.
haren borstel, stoffer. *amleutel, m. = haarnet, -zak; einen b. baben = dronken zijn, 'm om eaav'outh m. = kapsel, haartooi.
hebben e. d. *aav'boliett, m. = haarbout (voor *aavirauc§, m. = haar-, veenrook.
't harem v. d. zeis). eaarbiiirfte, w. = haarbor- *aar'rabrrnett, 1. = haarbuisje. *an'falbe, w.
= haarzalf. tjaar'fc§avr = vlijmscherp; haarstel. *an'butc§, m. = pluim. *aar'biife§el, m.
fijn (ook fig.), scherp. Oaar'itteitel, m. (u. w.) =
= haarboschje, kuif, lokje.
scheiding in 't haar. eaaelMeife, w. = haareambt, tv. zie ,arbt.
lint. -strik.*aarfibutud, m. = kapsel, haartooi.
4iaav'effen, 1. = schaafmes.
I. §aa'ren, fd)w. (1).) = haren (zeis scherpen); *aarl(bneibelabinett, 1. = kapperssalon.
ontharen; tiff) J. = verharen; elkaar in de haren eaarlchneiber, m. = kapper, barbier. *an'.
zitten, plukharen. II. ftaa'ren, 914 = haren, fi0o0t, m. = kuif, haarbos. *an'tcOuv, w. -haarknippen; tonsuur. *am'Altittub, tn. =
vgl. biiren.
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uitvallen van 't haar. *aarleibe, Iv. = inslagzijde. .i) anefeil, 1. = haarsnoer, seton. *nay'.
Rite, to. = haarzijde (ber b'dute, bes Lebers).
.9aar'fieb, 1. = haren zeef. .aav'filber, 1. =
haarvezelzilver. *Bailable, w. = paardeharen
zool. *aarlOalter, m. = haarkloover. .eattvi
ftern, m. = komeet.
I. .0aneftrattg, m. = haren koord; varkenskervel. II. tacteftrattg, m. —(e)s = Haarstrang(gebergte).
4aaefteclubenb = om 't haar te berge te doen
rijzen, vreeselijk, ergerlijk. *aar'Itricb, m. =
ophaal. eaarlotte, to. = haarbosje, kuif.
*walnut*, Iv. = haardracht, kapsel. .taar'.
toac46, 1. = haarmiddel, kosmetiek. eaat'tnidel,
m. = papiljot. *aarluttifO, m. = haargroei,
-dos. *aaftuutft,m.=haarbos, -wrong, chignon.
eaav'Wuriel, w. = haarwortel. eaar'ieug, f. =
haren stof, haarweefsel. *aar'ialq, m. ---(pruik)staart, vlecht.
4tt'be, to. — = have, bezitting, eigendom;
handvat, greep; mein Saab unb Out (zelden:
Slab unb 5abrt) = mijn have en goed, al wat ik
bezit; vgl. fabrenb.
.9aibeabtorlm6afte, tv. = habeaskorpusakte.
.a'bebattf, m. —(s) = bedankje.
ba'beto4 = bezitloos, arm.
eabeintua, m. — = (stud.) roes, stuk-in.
I. Oa'ben, unr. (b.) (babe, ball, bat; batte; [Atte;
babe! gebabt) = hebben; bas bat nicbts auf fid)
= dat heeft niets te beteekenen, niets om 't lijf ;
b. ele Dant = ik dank u; nun mag er es b. =
nu moet hij maar hebben, wat er op staat; bier
su 1). = (al)hier verkrijgbaar; nod) itt b. fein =nog vrij zijn; bafiir war er nid)t au b. = was hij
niet te vinden, liet hij zich niet vinden; ii0 b. —
zich houden, zich voordoen, (sentimenteel)
doen; babe bid) nur nicbt = doe (hood je) maar
niet zoo; es bat fid) was! = och kom! 't zou
wat! er lief was bait bu = (van) wat ben je me;
vgl. acbtbaben, gern, 9:Beg I u. a. II. *alien,
1. —5 = kredit; in bas b. bringen = in (op)
't kr. brengen.
4a'betticbtd, m. —, —(e) = arme drommel;
Walter von b. = Wouter Zonderhave. *a'ben.
feite, to. = kre'ditzijde.
4aibev, zie Safer.
*a'beredit, m. —u. —s, —(e) = betweter,
rechthebber.
[$a'berfetbtrefbett, 1. —s = oudtijds een soort
volksjustitie, lynchrecht in Beieren]. ea'ber•
mud, 1. = havergortpap. [ea'bervoliv, 1. =
herdersfluit, -lied]. *a'berfad, In. = knapzak.
4ab'sier, w. = hebzucht. 4ab'gierig = hebzuchtig, begeerig. Istb'baft (mit (ben. ob. 9.111.)
werben = machtig, meester worden, de hand
leggen op, te pakken krijgen.
44140 zie btitticb.
.ealic4t, m. —(e)s, —e = havik.
ea'bi4t011tlaue, w.; .traut, f., male, w. --havikstiklauw; -kruid; -news.
.tabilltatfou', w. —, —en = toelating tot 't
professoraat. eabilitatiourfOrift, w. = dissertatie (voor 't prof essoraat , vgl. Sabilitation).
babilitie'rett, 1d)w. (b.) ficf) = zich habiliteeren,
zijn bevoegdheid bewijzen; zich als privaatdocent vestigen.
*able, 1. —a, —e = habijt, kleed.
*ftititue (pr.: ..tuee), m. —s, —s = habitué.
babituell' = habitueel, gewoon, gebruikelijk.
*a'bitttO, m. = habitus, manier (van doen),
houding, voorkomen.
babO'burgifi0 = Habsburgsch.
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4ab'llf4aft, w. —. —en, gfeligteit, tv. = vermogen, (reis)goed, vgl. *abletigreiten, q31. =
bezit, hebben-en-houden, spullen, pak en zak.
Oablurbt,w. = hebzucht. Oabliitttin = hebzuchtig.
4a16 unb (Out zie babe.
[ea'buttg, w. — = steun, vastigheid, stevigheid].
*tette, m. —11, --n = (oud en nog gwst.) jonge
.7, kerel, jonkman, onnoozele bloed, sul; grober
b. = lomperd.
0(46' (spr.: hasjee), 1. —5 = hachee.
*adyfe, w. —, —n = hakzenuw (van dieren),
(ook) bed*, belie; (vlk.) been, poot.
Oad, m. —es —e = hak, houw; *. 1.: *act nub
Mad, tad-ad = rommel, janhagel.
ecellbaut, w.; -bell, 1.; •blod, m.; sbrett, 1. =
haklibank; -bijl (-mes); -blok; -bank (hakkebord: verouderd slagsnaarinstrument).
*ale, w. —, —n = ('t) hakken; haktijd; hak,
houweel; schoffel; hiel (ook schp.), hak; fid) auf
bie .5..11 mad)en, bie b. .n weifen = zich uit
de voeten makers; einem auf ben b..n fein =
iem. op de hielen zitten. ead'eilett, 1. = hakbzer, -mes.
.9aeleutait = bad unb glad.
I. Wien, icbto. (b.) = hakken; (den growl) ophakken; (mit bem ecbnabel) pikken, bijten;
— vastkleven, -zitten. II. 4 iteiten, m. —a, — =
hiel, hak.
enc'rettleber, 1. = hakleer.
.eaclev, m. —s, — = houwer, spitter, graver.
*iielev, m. —5, — (1bb.) wijngaardenier.
tlieterting, m. —5 = hakstroo, haksel. *at'.
terlobtt, m, = houthakkersloon. ead'frucbt, ro.
= hakvrucht. ead'uteffer, f. = hakmes.
.eadle0, m. —es, —e = mannetjes-varken, beer;
vuilik, zwijn. bad'icbett, fd)w. (b.) = vuile taal
uitslaan.
*Mild, m. u. 1. —s = hakstroo, haksel.
*a'ber, m. —5 = twist, onmin, ruzie, gekijf ; [4.,
m. —s, —n = lomp, lor, vodde]. ea'b(e)rer,
m. —s, — = twistzoeker, ruziemaker; (jag.)
slagtand (van 't zwijn). *a'bertuuti), m. —
lump; ook wel = Qumpen II. Ist'bertt, fdm.
(b.) = twisten, krakeelen. On'berffu4tig =
twistziek.
*aibed, in. — = Hades, onderwereld.
ea'brev zie baberer.
.ta'briatt, nt. = Hadrianus, Adriaan.
tabildS, m. —s, —s = Had(s)ji, Mekkapelgrim.
ealett, m. —5, betfen = haven (ook fig.); pot,
vat. *a'fenautt, 1. = havenpolitie, -kantoor.
Oalettantage, w. = havenaanleg, -inrichting;
4 . .n = havenwerken. *alesarbeiter, in. =
havenarbeider, bootwerker.
4nlenilbabn, w.; gbau, m.; .bantut, m.; Pfeuer,
1.; •gelb, 1.; •uteifter, m. = havenlispoor; -aanleg (-gebouw); -hoofd (pier); -licht; -geld;
-meester.
ealeit1101a# (.ovt), m.; 000tivi, w.; •Wevre, tv.;
Pftabt, w.; u biertel, 1.; -doll, m. = havenlIplaats;
-politie; -sluiting (-blokkade); -stad; -wijk
(-kwartier); -geld (-recht).
ealev, m. —s = haver; her b. fticbt ibn = de
broodkruimels steken hem; es tit gut b. Pen =
daar gaat een dominee voorbij.
ealevilket, m.; -brut, 1. = haverligortpap;
-brood.
eaferei! zie baoarie.
.enlerllernte, w.; afelb, 1.; .At1t4e, w.; -rafters,
m. = haveriloogst; -veld; -gort; -kist.
*alerliforn, 1.; mall, 1.; Plne41, 1.; gnu* T. =
haverilkorrel; -mout; -meel; -gortpap.
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*alevRflawne, w. = kroosje. *alevlad, m. =
haver-, knapzak. *alevIdgehtt, m. = afkooksel
van haver. *alevitrob, 1. = haverstroo.
ea% 1. —(e)s, —e = haff: bas Wrifcbe, bas
Sturifcbe b. = 't Frische, 't Koerische haff.
earner, m. —s, — = (obb.) pottebakker.
I. *aft, m. —(e)s, —e(n) = haak, gesp. II. *aft,
m. u. 1. —(e)s, —(e)n = haft, eendagsvlieg.
III. *aft, w. — = hechtenis, gevangenschap,
[pand], (obb.) handpenning, -geld.
baftbar = aansprakelijk, verantwoordelijk.
*afebefebli, m. = bevel tot in-hechtenis-neming. bartett, fd)w. (b.) = gehecht zijn, (vast)kleven -zitten, blijven zitten; i1 re aide bat =
teten an (auf) ibm = vestigden zich op hem,
bleven op hem gericht; es b. ed)ulben auf bem
Out = dit goed is met schulden belast; eth
Mann an bem fein U1afel baftet = op wien geen
smet kleeft; I). fur etw. = voor iets borg blijven,
instaan, iets waarborgen. *aftentiallung, w.
= in-vrijheid-stelling. *aftgetb, 1. — handgeld, godspenning; waarborgsom. *aftling,
tiftling, m. —s, —e = gevangene, arrestant.
*aft'Ofennig, m. = ,aftgelb. *aft'Oflicbt,
*artuttg, w. — = aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid ; vgl. 0 el ellicb af t.
*ag, m. —(e)s —e = heg, haag; heining; [struikgewas, boschje]. ta'gebucbe, w. = haagbeuk,
witte beuk. baigebilt4en = beuken; ruw, lomp,
grof..ea'gebutte, w.= rozebottel, eglantierbezie.
ea'seborn, m. = mei-, hagedoorn.
*a'get, m. —s = hagel, schroot. *a'Relbeutell,
m. = hagelzak. Oa'getbic4f = zoo dicht als
hagel, hageldicht. ealleltgan6, w. = sneeuwgang. ea'gettorts, 1. = kagelkorrel. tia'Reitt,
fcbw. (b.) = hagelen (ook fig.).
*a'fieljlfrOabett, in.; •fc§auer, m.; 'Wag, m:;
• 14tete, w. = hagellischade; -bui; -slag; -steep.
sea'nelf4vot, m. = eendehagel. ealleliturm, m.
= hageljacht. taigeltserfic4erung, w. = verzekering tegen hagelschade. *a'RetWetter, 1. —
onweer met bagel.
[0aigen, m. —s, — = heg, haag, heining, omheinde plaats, struikgewas].
baiger = (lang en) mager, schraa4 afgevallen.
ea'gerteit, w. — = magerheid, schraalheid.
*a'geftolti, m. —en u. —es, —e(n) = vrijgezel,
oude vrijer.
baba: = haha!
•i'ber, m. —s, — = meerkol.
*atm, m. —(e)s, baime = 1. haan (ook van 't
geweer); (ooh 93iSgeIn) mannetje; 2. kraan (an
Wetlfent, 2eitungsrbbren ufw.); b. im Storbe
rein = de lieveling zijn, een wit voetje hebben;
einem ben roten b. aufs Zack feten (ftecfen) =
bij iem. den rooden haan laten kraaien, op 't dak
zetten, iems. huis in brand steken. elibltAett,
1. —s, — = haantje.
batrttebii4en zie bagebrid)en.
earnenlibatten, m.; -futh m.; • fielttre1, 1.;
itanutt, m. = hanellbalk; -voet (paardebloem;
boterbloem, ranonkel); -gekraai; -kam (ook
plantn.).
* atritetilltamPt, m.; salt m. ; 'OM, m.;
-14rei, m.; •tritt, m. = hanejigevecht; -gekraai;
-spoor; -gekraai; -tred (i. a. b.).
eatju'rei, m. —(e)s, —e = hoorndrager.
*al, m. —(e)s, —e = haai.
*ai'bud zie teibud.
*ai'llfifc0, m.; •fang, m. = haaill; -evangst.
1)
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eal'utottOtinber, 431. = Heemskinderen.
lain, m. —(e)s, —e = (heilig) bosch, woud,
bosschage ; GOttinger dichterbond (ook *ails'•
bunt., m.). .taitt'bittfe, w. = veldbies.
*aitt'but§e, ', butte zie bag ebud) e, =butte.
taiteleite,w. —Hainleite(bergreeksinnitringen).
*aratiWnsub, m. — = Hakatisme ('t streven van
de Hakatisten). Oatatiftt , m. —en, —en =
Hakatist : lid van den Zeutfcben .Ortmarfen=
herein (die 't „Zeuticbtum" in de .Ortmarfen
tracht to versterken1).
*al'Oett, f . —s, — = haakje, haakpen; afkappingsteeken; cedille; wrok, pik. *areilen, T. =
haak. Otilelarbeit, w. = haakwerk. *tifeleV,
w. —, —en —haakwerk(je); geharrewar, hakenen-oogen. ibirtelOateit, m. = haakpen. OA'.
f(e)tig = met kaakjes; netelig (fig.), hachelijk;
lichtgeraakt, kitteloorig. Otiletti, fcbw. (b.) =
vasthaken, grijpen; haken; an (Dat.) b. = op
iets vitten; Tie§ b. = op elkaar vitten, elkaar
steken onder water geven. *iiletttabel, w. =
haakpen.
I. tialen, fcbw. (b.) = haken, grijpen, pakken;
vastraken. II. *alai, m. —s, — = haak(je),
duim; haak, vork (van haakbus); moeilijkheid,
bezwaar; was ein $,. werben will, friimmt lid)
bei3eiten = wat een goede haak wil worden,
moet vroeg krommen; bie ea* bat einen b. —
er is een kink in de kabel, er is een moeilijkheid,
er hapert iets; einen b. auf einen baben = een
pik op iem. hebben.
*alenbattb, 1. = scharnierhengsel. ta'renbiiMfe,
to. = haakbus. OalettfOrntig = haakvormig.
4alenteiter, w. = haakladder (brandl.).
4alettfcbtliffel, m. = haaksleutel, looper.
*alett10114e, in. = busschieter. *alettfOiet,
m. = harpoen. balig = hakig, gehaakt.
Willig zie bdfelig.
eatali, 1. —a, —s = halali (jachtroep).
bath = half; auf b. .em Sege = halfweg,
halverwege; bas ift nicbt b. unb nid)t gan3 =
(ook) dat is koud noch beet; mit I).. en .0bren
3ub3ren = maar half luisteren; I). unb b. —
half en half. Valb'affe, in. = halfaap, maki.
talblirmet, m. = overmouw, halve mouw.
*atb'atla6, m. = halfatlas, satinade. batb'au0.
getaurbt = half boven water. tialb'bauer, m. =
kleine Boer. .0 atb'bier, 1. = dunbier.*atb'bilb,
1. = buste. *afb ibilbung, w. = halve beschaving, halve wetenschap. *alb'blut(Ofetb), f. =
halfbloed. eatbibruber, m. = halfbroeder.
batb'biirtig = halfbloed; -ras.
kalb'll4or, m.; •baittaft, m.; •bed, 1.; •bunk',
1. = halfilkoor; -damast; -dek; -donkey.
Debris], bal'ber, mit Oen. = wegens, om;
1Im3ugs b. (unt3ugsb.) = wegens verhuizing;
Feiner Oefunbbeit b. (gefunbbeitsbalber) = om,
wegens zijn gezondheid.
balb'ertja'ben = halfreliêt
*alb' iltabvitat, 1.; • faiten, 1.; 'ROM 1. =
halfilfabrikaat ; -vasten; -venster.
*alb'frattebattb, m. = half-leeren band. bath'.
gar' = halfgaar. *albigefroe(e)ne# zie
1:5 ranitt 0.
*alb'llgetebrte(r) ; gge14013, 1.; •fieictitniftev, $1.;
•gott, m. = halfigeleerde; -verdieping (insteekverd.) ; -broers en zusters; -god.
* albliattbic40, m. = mitaine. .0 albloit, w.
—, —en = halfheid; halve maatregel. *alb's
bentb', f. = halfhemd, front. *alb'butt'bert i 1.
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halfhonderd, balbie'ven, fcbto. (b.) = halveeren. ,eatbie'ruttg, w. — = halveering.
ealblufel, tv. schiereiland. talblabv, 1. =
halfjaar, semester. balbliibvig halfjarig, van
= halfjaarlijks(ch).
zes maanden.
= einde van 't half jaar,
*atblabrbluenbe,
1 Juli. athlenntuid, tn. halfkennis, halve
kennis. /6.01" to. = halve kost. 4altetvei6,
m. = halve cirkel. balblveibtartnig = halfcirkelvormig. teathlugeI, w. = halve tool, halfrond. *albluttibe, w. = tilbury, kabriolet.
balblaut halfluid, met gedempte stem. *alb'.
halfklinker. .04thleinett, 1. =
laut(ev), m.
halfdonker, schemehalflinnen. *alblitht,
ring. *allbling, m. —s, —e = weifelaar,, middenman, half vleesch half visch.
•oallemaft, m. = halfstok; eine lathe auf b.,
elite Wabne = een vlag h. flalbItteiev, m. —
straal.
kleine Boer. oathltieffer, m.
utoltattieg = halfmaandelijks(ch). *altentottb,
m. = halve maan. balbltionbfavutig = halvemaanvormig. balbliatft' = halfnaakt.
= voor de helft van 't vruchtgenot
WOO
verhuurde hoeve. balbliart = voor de helft;
macben = half om half doen. albWiittber,
m. halfdonker, *alb'Oovaellatt, 1. = halfporcelein, fayence. batb'vecbt0' = halve draai
rechts. balb'veir = half rijp. *alb'ring, tn. =
halve kring. balb'ruttb = halfrond.
halfschaduw.
alblcbatten, m.
t balblebtilibtig van gemengd
w. — = helf.
m. = dommel(ing), toestand
ras.
m. =
tusschen waken en slapen.
pantoffel. = (eig. van wol) halfjaarlijks(ch) ; (fig.) minderwaardig, onrijp.
*albicinuettev, w. = halfzuster. albleibe, to.
halfzijde. balbleiben = halfzijden, bath'.
fang = van een halve bladzijde.
= nieuwzilver. *altelptimser, m. = kleine
Boer. m. = halve soldij. *alteltiefel,
tn. = halflaarsje, bottine. balbltedd = half= van een half uur, halfstok.
= om 't halve uur.
uurs .
balbltigig = van een halven dag. balblaub' =
half doof. w. = halftint. balblor =
halfdood (balbtot Iad)en, ltblagen ultn.) .# alb'.
trauev, ID. = lichte, halve rouw. *Wilt* e4, =
dames-, halflaken. alblierbed, I. = halfdek;
ook alb tit e. *albllevb, m. = (le of 2e)
helft van een vers. .0 affebetter, m. verre neef.
balb'bott' = half vol. l albluagen, w. = tilbury, kabriolet. [balletneige]
=
halfweg, halverwege; ten halve. 4alteteett, w.
demi-monde. tatblueltlevin, no. —, —nen =
demi-mondalne. Valtetuitler, m. —5,— = half-,
w. — = halve
schijngeleerde.
w. = halfwol. bath'.
geleerdheid.
halfwas(sen), -volwassen.
= (pap.) halfgoed , -stof. *afteaitttter, 1. =
m. = halve cirkel.
insteek(kamer).
—tt = berghelling; hoop, heuvel
*arbe, w.
(metaalslakken e. d.).
e'en, m. —5, — kleine boer, wijngaardenier.
m. —s, balrieute = iem, die schepen
met paarden stroomop trekt, sleeper.
—n = helft; mit einem Sur
*tittle, w.
get)en = met iem, half om half doen, iem. half
zijn betere helft,
staan; Rine bell ere
wederhelft.
*tittle; —n, aud) j. u. m. —a, — =
halster; (aan 't zadel voor pistool) holster ; ook =
b art er. ealf`terbittbe, w. = halster; halsterverband.
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w.; .viemen, m. —
*attlevIllette, w.;
halsterliketting; -lijn (-reep); -riem.
halsteren, den halster
battlers*, fcbto. (b.)
aandoen.
*all, m. —(e)s, --e = klank, toon, galm.
bazuin.
*allibrottimete, w.
—n = hal, halle, zuilegang, por•
w.
tiek, zaal ; overkapping (station).
I. *anthill*, —(s), —s = halleluja. II. bane.
held) l = hallelujai
*alletulaturibtbett, 1. = hallelujameisje (van
't Leger des Heils).
ljnt' len, fcbw. (b.) = (weer)klinken, galmen.
ealleuler, ()dim m. —s, — = bewoner van
Halle, Haller. balletiO, barlifib = Hallisch.
= bazuin.
aftliont,
waddeneiland.
w. —, —en
•*all' jag, 1. = jubeljaar.
bane': = hallo! allons!
m. —s, —s = snaak, klant, rare.
oatto're, m. —n, —n = arbeider in de zoutgroeven van Halle.
*altu&inatiott', w. —, —en = hallucinatie.
*atm, m. —(e)s, —e = halm, stengel, rid; in
bie b.. e fcbiel3en = (1!), hoog, welig opgroeien,
-schieten (ook fig.).
*arum, 1. —5 = Halm (spel).
1. —5, — = halmpje, sprietje;
• 3ieben = strootje trekken.
4alm'entte, w. = koren-, graanoogst. *atm'a
fru*, w. = graan, altnitstoten, m. =
halmknoop.
OM, m. —es, balie hals (ook tech.), keel, nek;
es gebt ibm att ben b. = zijn leven staat op 't
spel, is er mee gemoeid; einem auf ben b. liegen
= iem. voortdurend lastig vallen, niet met rust
laten; auto oollem b. = uit volle borst, uit alle
macht; id) babe es bib an ben b. lett, es itebt
mir his an ben b. = 't hangt me de keel uit; bas
briibt ibm ben b. = dat breekt hem den nek,
geeft hem den genadeslag; geben = (van
jachthonden) aanslaan; einen fiblinisnett b.
babett = pun in de keel hebben; einem fiber ben
• fommen = iem. verassen, overvallen ; b.
fiber Stopf, Ropf fiber b. = h. over kop;
etw., eitten tom b. fd)affen = zich van iets,
iem. afmaken; es wad* mir aunt b. beraus
't hangt me de keel uit.
talb'abli§neiber, m. = afzetter, woekeraar,
halsader. ka10'•
bloedzuiger. *alWaber, w.
= halsband; collier, halssnoer; bas
baub,
blinfene b. = de strop. 4416`hanbgelefiiii)te,
= geschiedenis van 't halssnoer. *alO'berge, to.
-= halsberg, pantserhemd. *alblinbe,
keelontdas, halsdoekje. ealO'briiutte, w.
steking, angina. batO'breibenb, sbverberiftb
halsbrekend, levensgevaarlijk. eat*, w. —n
= halsband; hals (am eegel); (ook) haam. juk.
= halsboei, -ijzer, -beugel. ballet*,
•fcbw. (1).)= [omhelzen} ; (schp.) halzen, v66r den
wind omwenden. alWentiltstbuttg, w. = keelontsteking. balbliebettb = (van jachthonden)
aanslaand. *altWeevii0t, 1. = halsgericht,
krimineele rechtbank.
*albligefibuseibe, 1.; . fielcinuulft, w.; gge14itsilv,
1. = halsliversiersel; -gezwel (keelgezwel);
-zweer (keelzweer).
w. = capuchon; kap (voor een
paard). oald'rette, w. = halsketen. *MO'•
lumen, m. = (hals)boord, kraagje. *MO'.
= hals-, keelziekte. oa101vaule,
traulbeit,
1. =
W. = plooikraag(je), ploolsel.
keelziekte. *albltianbel, = keelamandel.
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4a1WIlutunel, m.; ',siert), tn. = hals-, nekllspier;
-zenuw.
4aWilving, m.; .fiblagaber, tr.; afOinuif, m.;
aftbnur, w. = halsilband; -slagader; -versiersel
(-snoer); -snoer.
= keeltering. balWitanig
alrfittrittbludit,
= halsstarrig, hardnekkig, eigenzinnig.
= halsstarrigheid enz.
ftarrigfeit,
ftimme, w. = kopstem, fausset. talWftvafe, w.
= halsstuk
= hals-, doodstraf. 4a1Wftiitt,
(rundvleesch, deel van een harnas). atWtucft, 1.
das, halsdoek. V40. nub eeinfirue0: einem
wflnidrn = iem. sukces wenschen.#0fung,
*Mutts, ro. halsvorming (bij 't paard); (ook)
haLsband, (en schp.) hals.4a1Wineb,f. keelpijn.
alWiliveite, tn.; .tuirbef, m., m. =
halsifwijdte ; -wervel; -tap.
I. *aft, m. —(e)s, —e = halt, rusttijd, stilstand;
steun(punt), stut, houvast, ruggesteun;
madrn = h. maken, stilhouden, stoppen; biefer
toff bat (einen b. = heeft geen pit, geen
stevigheid; feinen verlieren = op niets meer
steunen, (van de markt) in onzekere stemming
verkeeren; Oft! = halt! stop! (spoorsein ook)
„onveilig". II. tjalt (fbb.) = nu juist, nu eenmaal, immers, toch.
baft'fiav = houdbaar, vol te houden, te verdedigen, duurzaam, stevig, soliede; (mijnw.) ertshoudend. *aftlavreit, w. — = houdbaarheid,
verdedigbaarheid, sterkte, duurzaamheid, soliditeit, stevigheid.
I. Oaten, rt. (1.) (bu baltit, er Olt; bielt, biefte;
balte! gebalten) = (tegen-, vast)houden; inhouden, bevatten; stevig, soliede zijn; stilstaan,
stoppen; ber 3ug bait = stopt; es [Alt ein
Magen nor ber Zilr = er staat een rijtuig enz.;
bas ;a% Olt 100 1 = heeft een inhoud van 100
L.; ((kites Ciiebate) in acht nemen; (feine
Bebienten gut) behandelen; (feine Stleiber gut)
in orde houden; einen fun, fnapp = iem. kort
h.; einem lieb unb inert veal van iem. h. en
hem achten; (feine %/Wien) h., doen; Unite.
rung = inspektie h.; (fid))43ferb unb Hagen,
eine 3eitung = equipage, een courant (er op
na) h.; Zveu' unb (i;lauben = de goede trouw
in acht nemen, eerbiedigen; (ben %tem) an id) 1).
= inhouden; er fonnte nicbt !Unger an fid) =
kon zich niet Langer inhouden, bedwingen;
veal met
grof3e Stilde (nieD auf einen
= op iets gesteld
iem. ophebben; auf elm.
bid) I).
auf
zijn, hechten aan iets; bu muf3t etw.
je moat wat gevoel van eigenwaarde hebben;
I). fiir = h., aanzien voor; es fair gut I). ba13. =
't raadzaam achten, van oordeel zijn dat...; id)
bane Daftly, bafi . ik houd 't er voor, dat...;
es mit einem = 't met iem. h.; wie =lien Cie
es bautit gebalten baben? = hoe wilt U, dat 't
gebeuren zal? dat daarmee gehandeld wordt?
id) barte es basun fa = ik doe dat zoo; bas Scbiff
Oft nacij Silbert = houdt zuidwaarts aan; id)
balte nid)t Diet bon ibm = ik acht, stet hem niet
hoog, heb geen hoogen dunk van hem; ben
foicben Sadrn Otte id) nid)t Diet = met zulke
zaken heb ik niet veal op; was b. Sie batten ? =
wat denkt, wat zegt U daarvan? ; ite0 0. = zich
=
(staande) h., stand h.; er fonnte fid) nid)t
(ook) kon zich niet inhouden; fid) Itt einem I). =
iems. partij h.; fid) an (9Iff. u. Dat.) = zich
aan lets vasthouden, zich aan iets h.; id) bete
mid) an ibm (ob. it)n) (if); bie Startoffein b. lid)
nid)t = blijven niet goad, kunnen niet goad
bewaard blijven, duren; ea balt fd)tner ibn au
't is, gaat moeilijk, lastig, 't is
iiberaeugen
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bijna niet te doen, om hem te overtuigen; vgl.
9tat, 91e(peft,fcbablos, Zaufe, Iritt, Wort,
3 aum e. a. II. t
I. —s = houden; es
(met)r) = er was geen houden
war Lein
(meer) aan.
tafgetilati, m. = standplaats (fiir Zrold)fen);
halte; (ook) pleisterplaats. m. —s,
— = stut, steun; houder (voor pen, potlood enz);
handvat, oor ; (Oft.) herder, veehoeder.
terbube, m. = herdersjongen. *alte'figitaf,
= halte,
= stopsignaal, -sein.enflettelle,
stopplaats.
b.. es (Ieftetn = ertshoudend gesteente; ook = reid)baltig. baftle6
ongestadig, -vast, zwak, slap (fig.). t altifolig.
kit, tr. — = ongestadigheid enz. kallung,
—, —en = houding, stand; gedrag, manier van
zijn; stevigheid: vastheid, degelijkheid; (hand.)
= flauwe stemming;
stemming; Idmadr
alit o s.
(van kanaal) pand. ballitufiblob
talunle, m. —n, —n = schoelje, schurk.
taut, m. = Cham.
autaintia'be, tv. = boomnimf.
tiimatogen', 1. —(e)s = hematogeen.
bam'burgifit = Hamburgsch.
4 aufbutte zie ,agebutte.
*Witten, m. —s, — = vischhaak; -net(je); patrijzenet; (ook) kerkezakje e. d.
*nutlet, t1). —, —11 = handvol.
bliitttiftb = boos-, kwaadaardig, valsch, gemeen.
tdinging, m. — s, —e = gesnedene, kastraat.
= (obb.) ham, bout.
toaufme, W. -,
eaufmet,m.—s,btimmelu.—=hamel, (scherts.)
lammetje; ( fig.) smeerpoes; wildebras; slikrand (aan kleeren) ; um mieber auf befagten b.
(3ftrilcf)3ufommen = om weer op ons onderwerp
te komen; oak = .braten.
1. ;
w.;
4anentellIbraten, m.;
1.; 'feule, tn. = schapellvleesch (gebraden);
-borst; -vel; -vleesch; -bout.
atifineffprung, m. = zij-, bokkesprong;
„hamelsprong" (schertsende naam voor een wijze
van fallen van de aan de stemming in den
Reichstag deelnemende laden).
tant'uter, m. —s, yammer = hamer; klepel;
metaalsmelterij, fabriek, smederij ; hamervisch;
unter ben b. bringen (1!); b. ober 91mbot fein =
(ii), slaan of geslagen worden. aufutevadieit,
M. = gehamerd werk. *ant'uterbablt, w. =
hamerbaan, -vlak. batifinevbav hamerbaar.
titufuterbadeit, w. — = hamerbaarheid.
eattfttterfil, m. = hamervisch (soort van haai).
baufitterfannig = hamervormig. battfutergar
= hamerbaar (koperbew.). 4anfuterfjai, m. =
hamerhaai. t atit'uterben,, m. = eigenaar van
een smelterij. enut'uterfein, m. —s, — =
hamertje; Viint'uterfing, M. —s, —e =
kabouter, klopgeest, demon, duivel; 9Jleifter
,. = beul. 4tuttliteruseifter, m. = baas, direkteur van een, smelterij, fabriek. Otitientent, fd)ro.
(I).) = hameren.
w. (fi4lag, m.); •ftbutieb, m.;
.ftiel, m. = hamernslag; -smid (voorslager);
-steel.
kamlnertvert, 1. = metaalsmelterij, fabriek.
amutoltia, tr. = Hamburg.
Odutoglobin', 1. —5 = bloedkleurstof. *Amor.
vbagie', w. — bloeding. tOntorrbribal'.
leiben, f = last van aambeien. tdmarrboi'ben
qm. = aambeien.
draadpop, hansworst.
4can'Oeintattn, m.
fcbtr. (b.) = schommelen, spartelen.
taittplef zie bamf el.
4am'itev, m. —s, — = hamster, vrek, schraper ;
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huishen (fig.). *anefterbau, m. = hamsterhol.
Oatteftertt,
(b.) = hamsteren.
bentbe = hand, schrift; aIle &tube
Oattb, w.
voll au tun baben = de h . . en vol hebben ; feine
riU)ren = Been h. uitsteken; ens Wed
legen = de h. aan 't werk slaan; b. cm ficb legen
= de h. aan zich zelf slaan; freie baben = de
h . . en vrij, ruim, voile vrijheid hebben; auf
etw. legen = de h. op iets leggen, jets in bezit
nemen; lange banbe baben = lange armen (fig.),
groote macht hebben; eine Cade bat b. unb
staat op pooten, is flink in orde, zit goed
in elkaar, is goed gezegd, daar is wat mee te
beginnen; red)ter, littler = aan de rechter-,
linkerhand; vielebanbe mad)en leicbt ein enbe
= vele h .. en maken Licht werk; einem etw. an
bie b. geben = iem. lets aan de h. doen; einett
(etm.) an ber baben = (t1), er over kunnen
beschikken; einem an bie geben = iem. een
handje helpers; einem an ber b. geben = aan
iems. h. loopen; an ber bleier Dofumente =
aan de h. van ... ; auf (ben) bembett tragen = op
(de) h.. en dragen; es Iiegt nut ber (f laden) b. =
't ligt voor de h.; nub freer ,anb verfaufen =
onderhands (uit de h.) verkoopen; att6 erfter b.
= uit de eerste h.; an& (non) ber b. in ben
gtuttb = van de h. in den tand; bei ber Our
b.) fein, baben = bij de h. zijn, hebben; einem
etw. in bie btittbe rpielen = iem. iets in h .. en
spelen; es in ber baben (etw. au tun) — 't in
h. . en hebben; einem bie aJtacbt, eine anaffe in
bie b. geben = ... in h. .en heven; Muter in
toter b. = goederen in de doode h.; bie seine in
bie nebmen = beenen maken, de beenen
onder den arm nemen; bas bera in ber tragen
= open(hartig) zijn; lid) in ber Ijaben = zich
beheerschen, zich zelf meester zijn; unter ber
= onderhands; etw. gebt einem fcbttelI bon ber
b., bon btinbett = lets gaat iem. vlug af, vlug
van de h.; bon !anger = sedert lang; (etw.
gefcbiebt) bon v. = met, uit de h. ; bie
liegen bov ber b. = liggen voor de h. (eig.), zijn
disponibel; au . en bee bean.. = den Heer.
in h..en; vgl. eigen, ber3.
eattb'llautbot, m.; .arbeit, w.; iiavbeiter.
handllaambeeldje; -werk (-arbeid); -arbeider.
fiattb'arbeitenb handwerkend, met handwerk
bezig. Oanb'arbeitOle4reritt, tv. = onderwijzeres in de handwerken.
Oanb'lleitta, tn.; sattliegung, w.; .aubgabe,
= handflatlas ; -oplegging; -uitgave (zakuitgave).
(tattblibeden, I.; ,,beit, 1.; sberen, tn.; abetrieb,
handllwaschkom; -bijl;
.betbegung, w.
-bezem (stoffer); -werk(-kracht); -beweging.
= hand-,
*attblibibet, w.; .bibtiotbet,
zaklibijbel (zakb.); -bibliotheek.
.9anb'llbeger, nt.; w.; to.;
*bun*, w. = handllboor; -breed; -breedte;
-rem.
.9anb'briefrbett, 1. = briefje, biljet.
tn. = handli;
eattblIbucb, 1.;
boek; -bus (karabijn); -beugel (aan geweer).
*attb'bette, =dekentje, dekkleedje; schabrak.
Vanbldettit, tn. = hand-, heeredienst. Citt'be°
bud, tn. = handdruk.
.9anbileinter, nt.; seirett, ( .ferrel, w.) = handllemmer ; -boei.
*an'bertatldien, f = handgeklap, applaus.
.9an'bel, tn. —5, bembel = zaak, aangelegenheid;
twist(zaak), proces; (koop)handel, koop, (handels)zaak; mit Stale = handel in kaas; unb
Wattbel = handel en verkeer, doen en laten; b.
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bat OattbeI = 't kan verkeeren; eanbel fucben,
anfattgen = twist, standjes zoeken. Ottiebellt,
fcbto. (b.) = handelen: te werk gaan, handel
drijven; afdingen; bas dud) banbelt non ber
Wrbeitsfreibeit = handelt over de vrijheid van
= over iets marchandeearbeid; tun ettoas
= hij laat wel afdingen, is
ren; er Itif3t mit
schikkelijk; mit Wolfe = in wol handelen,
doen; fitt 0.: es banbeIt ficb um fein Oliicf [von
feinem 6.] = 't gaat om zijn geluk, er is sprake,
kwestie van...
ean'be1011agent, tn.; .afabetnie, w.; f .;
sangetegettOeit, w.; s'angeftetite(r)= handelsjiagent; -akademie (-hoogeschool); -ministerie;
-aangelegenheid; -bediende.
an'beidllaritOntetif, w.; tn.; sauO°
rdiut, tn. = handelslirekenen; -artikel; -komitee
an'bel#11bet1iffette(r) ; .bevidtt, m.; .beate.
ijungen, 411.; w. = handelsilbediende;
-bericht (-verslag); -betrekkingen; -balans.
*an'belObraue§, m. = gebruik, usantie in den
handel, handelsgebruik.
att'beldllbrief, tn.; .614, I. = handels-, koopmanslIbrief ; -boek.
—
handel, koopmanschap.
Oatt'belf(taft,
anibelObiener, tn. = handelsbediende.
seinW rein, werben = 't (over een
zaak) eens zijn, worden.
=
att'be101finta, w.; .11Iagge, w.; sflotte,
handelsilfirma; -vlag; -vloot.
vatt'belbfreis
*an'bel0frau, to. = koopvrouw.
Oeit, to. = handelsvrijheid. *an'bettigtivtner,
= hovenier.
Oan'belggegenftattb, tn.; 'lei% tn.; ggeograg
Obie, w. = handelsilartiekl; -geest; -aardrijkskunde.
tan'bel6gerii§t, 1. = rechtbank v. koophandel.
ean'beWilgerdtilft, f.; .gefebicbte, tv.;
handelsfizaak; -geschiefc§aft, in.; -gereti, f.
denis ; -maatschappij (vennootschap); -wet.
= wetboek van koop*an'belOgefetfburb,
handel.
Vatt'belallgettierbe, 1.; iftetbieftt, 1.; 41elubbnbeit,
tv.; xgeW5lbe, f.; ..bafen, tn.; atbatt0, 1. —
handelslibedrijf ; -gewicht ; -gebruik; -magazijn ;
-haven; -huis.
= koopman, handelaar ; hoofd
eatt'beldberr,
van een handelszaak.
hanktatt'belintioMfMule, w.; Pintereffe, 1.
delslihoogeschool; -belang.
kamer van koophandel.
an'belOtantuter, to.
*an'bel4Prorrelbonben3, w.; w.; aitunbe
(alefire), to.; 'metier, tn. = handelsilkorrespondentie; -krizis; -kennis; -makelaar.
*an'bel6lintantt, •maritte, ro.; .matte, tv. =
handelsilman (koopman); -marine (-vloot);
-merk (fabrieksmerk).
an'bel0ntiin3e, w. = negotiepenning.
eatebetOlIttiebertaffung , w.; sobjett, I.;
tn.; 'rye*, I.= handelslinederzetting (-faktorij);
-artikel; -plaats; -recht.
ban'bearec4tlici) = volgens, van 't handelsrecht.
ean'bet#1Ivegifter, 1.; .teire, tv.; .veifenbe(v) ;
qattg, tv. = handelslfregister ; -reis; -reiziger ;
-zaak (-aangelegenheid).
.eatt'bel6fitiff, 1. = koopvaardijschip. *an'be16.
1ttule, w. = handelsschool. *an'beldlWiter,
= leerling van de handelsschool. van'belis.
fperre, w. = handelsverbod, afsluiting, blokkade ; (kontinentaalstelsel).
eanb'et011itaat, nt.; xftabt, w.; qtanb, nt.; xtag,
tn.; i,ttitigfeit, w. handelslistaat; -stall;
-stand; -kongres; -handeling (-bedrijf).
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ban'belOiibii4 = in den handel gebruikelijk.
tran'beiliii0tig = twistziek.
*an'beibilunternehinung, tn.; .berbinbung, w.;
abertefg, m.; .bertrag, M. = handeldonderneming ; -relatie (-betrekking); -verkeer; -verdrag.
*an'beibbatf, 1. = hancleldrijvend yolk. .tan's
betOttieg, nt. = handelsweg. [4anibeiOntetie
zie .5 anbiungswelfe].
*an'bet011tuelt, tu.; stuiffenfihaft, w. ; .5eitOett,i.;
sieftung, w.; situeig, m. = handelsflwereld,
-wetenschap; -merk; -courant; -tak.
4iitt'bettmtv6, w. = muggeorchis.
tin'betualtbett, 1. = ('t) wasschen van de handen.
[Oanb'fat, 1. = waschkom]. *anblener, m. =
stoffer.*anblertiateft, w. = handvaardigheid,
handigheid. *anblertifireitOunterritt, m. =
onderwijs in handearbeid. *attblefiet, ro. _
handboei. hanbleft = stevig, sterk, kloek,
robuust; [eitten 1). mad en = iem. gevangen
zetten]. eattbjefte, w. —, —n = handvest,
oorkonde. eattbleuerhiaffe, w. = handvuurwapen. *attb'Weste, tn. = vlakke hand, palm
v. d. hand. *ant:01110er, m. —s, — = handvleugelige. hanblariiiig = handvormig.
•anb'gelb, 1. = handgeld, godspenning; handgift; plok-, strijkgeld. *anb'flelenr, 1. = handgewricht, pols. hanb'geinein = handgemeen.
*anb'gentenge, 1. = vecht-, kloppartij, gevecht
van man tegen man; (mitemanber) ins b. geraten = handgemeen worden. 4attb'fieptid, 1.
= handbagage. (alib'fiiiht, w. = jicht in de
handen. *anb ifileete, w. = handschel. *anti'.
!Inmate, w. = handgranaat. hanb'emefitith =
tact-, voel-, blijkbaar, voor de hand liggend;
1). werben = (ook) handtastelijk worden. *nub's
greifitchreit, w. —, —en = blijkbaarheid;
handtastelijkheid. OattblIviff, m. = hand-,
kunstgreep, manipulatie; heft, kruk. hanb'•
aro% = zoo groot als een hand.
#anb'habe, w. = handvat(sel), heft; houvast
(ook fig.); middel. hanb'haben, fd)w. (I).) —
hanteeren, behandelen; (bas 000, bas %et°
toepassen, uitoefenen; (sow) handhaven.
tanb'habutig, w. = hanteering, enz. [hanb'=
haft: auf 1). . er Zat = op heeter daad]. **lib'.
hoch = zoo hoog als een hand. han'big =
(gwst.) handig, vlug; grof, lomp; (schp.) handzaam.
*an'bitati (spr.: hendikep), f . —s, —s = handicap.
4aublavre, w. = handkar. *anbitife, m. ---(met de hand gemaakt) roomkaasje. *anblauf,
m. = hoop uit de hand; kleinhandel. eattiE.
flapper, W. = handklapper, kastagnet. tomb's
foloriert = met (uit) de hand gekleurd. 4anb'.
!orb, m. = hengselmand, handkorf(je); korf (van
een degen). *mil:11ra*, ty . = plooisel, lub,
manchet. Oanblut, m. = handkus; er fommt
gerabe Sum .5. = hij komt juist op tijd, valt met
zijn neus in de boter. hanblannen, idm. (1.) =
opperman zijn; [soms: een handreiking doen].
Oanblanger, w. = opperman; (spott.) strooman. Oanblaterne, w. = handlantaarn. tanh'=
teifte, w. = leuning.
I. *anblefter, m. = hand(ge)leider (eig. en fig.).
II. eatiblefter, tv. = draagbare ladder.
Cinbler, m. —s, — = handelaar, koopman.
tiantrienchter, m. = Maker. *anblegifon, 1. -hand-, zakwoordeboek. banbilith — gemakkelijk (te hanteeren), handig, handzaam, handelbaar ; (fd)w3.) flink, stevig. hanble0 = handeloos ; [ongrijpbaar, zonder houvast].
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*aublung, w. —, —en = handeling, daad,
aktie; handel(szaak), winkel, magazijn.
OanblungOnagent, m.; =beflifiene(v) (=biener,
=Rehitfe), m.; .reifenbe(v) = handelsHagent;
-bediende; -reiziger.
*aliblung6bollinacht, w. = prokuratie. *anb'•
tunabiueile, w.= handelwijze, manier van doen.
ijanb'llinefier, 1.; =inkier, m.; =snuff, in.;
=iiiiihte, w.; =mutter, f. = handlimes; -mortier;
-mof ; -molen (einen in bie .milble lriegen =
iem. te pakken, in zijn vingers lutgen); -monster (reism.).
*anbibapier = $littenpapier.
.9aublIbterb,i . ; . Oreffe, w. = handl ipaard ;*-pers.
*anbitirobe, w. zie banb mu it e r. Oanb'vaunne,
w. = handhei, stamper, juffer. Oanb'refOung,
w. —, —en = ondersteuning, hulp, handreiking. eattb'viiden, m. = handrug. *anb'=
rage, w. = handzaag. hanblani = handzaam
(schp.). 4aubliOar, tn. —5, —e = handsjaar
(large Turksche kromme sabel). *anblefoitt, tn.
= regu, schuldbekentenis.
*anbliiihelle, w.; sidgall, tn.; =iihraube, w. =
handflboei; -slag; -schroef.
.eatiblehreiben, f . = eigenhandig schrijven.
*anb'fihrift, w. = handschrift, mansukript;
stuk, geschrift; hand(schrift); handteekening.
hanbichriftlith = eigenhandig (geschreven);
schriftelijk, in handschrift, in mansukript.
t 1110'140, tn. = handschoen; ben b. bin=
werfen, aufbebett = den h. toewerpen, opnemen ;
er ift wie ein umgefel)rter .b. = hij is omgekeerd
als 't blad van een boom.
*anb ilihutillfabrit, w.; =Wen, tn.; steber, f.;
=tnobf, nt.; ginather, tn. = handschoenIlfabriek;
-winkel; -1e(d)er; -knoop; -maker.
4anb illiiegel, f.; sffiiie, w.; =Ware (.10eithe),
w.; siori4e, w. = handlizegel (privaat zegel);
-geteekende schets; -spaak ; -spuit.
* aureftreit, tn. = snelle, onverwachte manoeuvre, coup de main. *attbleller, tn. zie
banbflett e. *anblventtel, w. = handtrom(mel), tamboerijn. *anblut, f . = handdoek.
Valibluchhalter, tn. = handdoekerek. *nub'.
unibrehen, 1.: im b. = in een ommezien, in
minder dan Been tijd. *nub= unb elm's'.
bienfte, $1. = hand- en spandiensten. kaub's
berfauf, tn. = verkoop in 't klein.
4 antellboli, w.; =Matte, w.; =waxen, m.; =tuefier,
nt. = handilvol; -wapen; -wagen (kruiwagen);
-wijzer.
*anb'Werf, f . = handwerk, ambacht, yak;
broodwinning; feines b..s ill er ein edyttelber
= van zijn ambacht enz.; einem bas b. legen =
iem. beletten zijn bedrijf nit te oefenen, (ook)
iem. iets afleeren (fig.); bas b. grill:fen = (van
den gezel) bij zijn vakgenooten aanloopen (our
ondersteuning); neunerlei b., att3elynerlei 21n.
gliid = twaalf ambachten, dertien ongelukken;
vgl. loben, pfuid)en. *antrum-dm tn. —s,
— handwerks-, ambachtsman.*anbluerter=
berth*, m. = werkliedenvereeniging. *nub'.
tuerldfittefte(r) = deken (van een gilde), overman. t anbluerf4burfche, nt. = ambachtsgezel,
-jongen. 4aubluertebraudi, tn. = gebruik onder ambachtslieden. *attblverfOgefelle, tn. =
ambachtsknecht. kanbluertegrut, m. =
kameraadschappelijke groet; hulp aan rondtrekkende vakgenooten (vgl. b an b w ert).
Oanbluerldiabe, w. = gildekas. *anbitnertb=
mann, m. = handwerks-, ambachtsman.
hanbluerfOninig = volgens 't gebruik onder
ambachtslieden, ambachts...; als beroep, alle-
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daagsch, sleur... VattblvertOntelfter, M. =
(ambachts)baas, patroon. eanbluert6neib, m.
= beroepsnijd, jalousie de métier. oatibitnerns
ieug, 1. = gereedschap. 4atibluerfOitinft, w. =
gilde.
*attbilltuittbe, w.; itvOrterbui@, 1.; ',Muriel, w. handjjlier; -woordeboek; -wortel.
*anbi ialittitangentuittbe, w. = dommekracht.
*aubleit§ett, 1. = teeken, kruisje (in pleats van
handteekening). lit atibleictptung, w. = teekening uit de hand, handteekening. Jeattblettel,
in. = strooibiljet. eflublirrel, m. = hand-,
gewone passer. *flublug, m. = paraaf. *nub's
&Suet* zie Zuele.
tta inebileben voor haimebiid)en.
*ant; m. —(e)s = hennep; rid) nid)t aus bem
.j. finben fattnen = zich niet nit een moeilijkheid weten te helpen. 4anrader, m. = hennepakker. .9aufbau, m. = hennepbouw, -teelt.
*aufibraut, w.: er in mit ber b. getraut
worben = is opgehangen. *antibredie, t v. =
hennepbraak. kattrbarre, tv. = hennepeest;
-droging. battifett, 4dnifen = hennepen, van
hennep.
Onnt'll garn, 1.; ,fianblevt m.; s fietbet, to . =
hennepligaren; -handelaar; -hekel.
*assrtientte, w. = vrouwelijke hennep, zaailing.
Vattrtorn, 1. = mannelijke hennep, gelling.
Vint iling, m. —s, —e = kneu(tje), robijntje;
en = banff orn. * anrmeile, w. = boommes.
Vanfillmiitite, w. ; .K1.; s leet, w. ( .1amess, m.);
,,lcbtvinge, w. = hennepilmolen; -olie; -zaad;
-zwengel.
*flttrIlfeii, I.; .ftenget, M. = henneplItouw;
-stengel.
*ang., m. —(e)s, Mange = neiging, lust, trek;
helling. *an*, to. —, —n = hangkorfje.
*du*, w. —, —n = drooghuis, hang; duim,
her.
rein'aelltirmet, m.; sba0n, w . • ',batten, m.;
'
mouw);
sbatts§, m. = hanglimouw (wijde
-spoor; -balk; -bulk.
•dn igeboben, m. = droogzolder, vliering.
itn'gebriide, tv. = hangbrug. .0iin'netont.
utiffion, 133. = plaatsingskommissie (op tentoonstellingen voor de plaatsing v. d. schilderijen).
Wininelllautpe w. •, glipSte, tv.; ,, lode, w.;• =maul,
1. ,,matte, w. = hangIllamp; -lip; -krul („kurketrekker"); -lip; -mat.
tinniness, ook lidnigen, rt. (b.) (id) bange u. battge,
bu bangit, ping; binge; batty! u. bange! ge.
hangen) = hangen; (over)hellen; ben Slot bie
Dbren, bie WItigel b. Jarrett = 't hoofd enz. laten
h. (moedeloos zijn); was b. Jarrett = niet karig
zijn, heel wat verteren; an einem, etw. b. = aan
iem. of lets hechten, gehecht zijn; b. bleibett =
(ook) blijven zitten (in de klas), mit b. unb
Zangen = met smartelijk verlangen, in smarlijke spanning.
I. 4ategett, Km. (b.) = (op)hangen; an ben
%age' b. = aan den kapstok h.; (rein ber3 an
etw.) hechten; ook voor hangen; fhb 4. =
zich oph. II. *attigen, 1.: mit b. unb Jurgen
= met hangen en worgen.
•attigenbe(6) = de hellende bovenwand van
een mijngang. WittigettOtvert = waard om
opgehangen te worden. eaniger, m. —s, — =
(schp.) hanger. *duller, m. —s, — = hanger;
wijde jurk. eiitegel eOlefs, 1. = hangslot.
4tininetveibe, to. = treurwilg. 4tin'fietuerf, f. =
hangwerk (bk.). ti dui& g = afhellend; hangende.
*tingifel, m. (u. 1.) —s, — = (hang)lus. *mile,
w. —, —n = dij (eines Tferbes).
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Vanua, *anine, w., VannAen, r. = Johanna,
Hanna, Hansje, Jeanne.
*atuta ite, m. —a, —n = Hannake (een Tsjechische volksstam).
oatettentatitt, m. —(e)s, .. manner = Hanneman
(spotn. voor „Deer").
*annoberainer, Vattno iberer, m. —s, — =
Hannoveraan. Ifiatutoiber(i)14 = Hannoversch.
*at* m. = Hans, Jan; b. obne Gorgen =
zieltje zonder zorg; ber blanfe b. = de Noordzee; vgl. Zampf, Maile, beifien I.
Vanila, w. = Hanza..enninbuttb, m. = Hanza(ver)bond.
VittOltett, 1. = Jantje, Hansje; was b. nid)t
lernt, lernt bans nimmermebr = wat Jantje
niet leert,' zal Jan nooit leeren. .gattObaute
zie Zampf.
*an* zie bania. eattlear, m. —en, —en =
Hanzeaat. tiattlenitili0 = Hanzeatisch. 4anife.
buttb, m. = Hanza-, Hanzeverbond.
Wittifeln, rcbro. (b.) = foppen, beetnemen, sollen met, ontgroenen, (onder de linie) doopen.
*attifettabS, w. = Hanzestad.
* attOttarri, m. = Mallejan, gek, idioot. ()ands
tuttrfti , m. —(e)s, —e u. .. wiirite = Hansworst.
*andttntritlaibe, tv. = hansworstespel, klucht.
Vattitel, w. —, —n = halter. ban'teltt, fcbtv. (1).)
= met (de) halters werken, halteren.
bantie'ren, Id)w. (b.) = bezig zijn; b. mit =
omgaan met, hanteeren ; [handel drijven, bedrijf
uitoefenen]. Vattitierung, w. —, —en = bedrijf,
beroep, werk; behandeling, ('t) werken met.
*alms (telegramadres van de *amburg.timert.
fanircbe 13afetfabrt.tlftten.W•erefircbaft, ook:
Hamburg-Amerika-lijn).
§aitterin = onbeholpen, houterig. littipertt, film.
(b.) = haperen; ba bapert es = daar zit hem de
moeilijkheid, daar schort 't; es baperte immer
---= 't hokte telkens.
ect#O, m. —(e)s, —e = hap.
I. (iao'oett, m. —s, — = hap, beet, brok.
II. boron, Rim. (b.) = happen.
V apitteuttarnten, m. = eten, kost. tia,IY.Stig =
gulzig, begeerig; ruw, erg; bas lit b.! = dat is
kras (sterk)!
bar: = haar! (naar links!)
Oarangie irett, Icbw. (b) = harangueeren, een
toespraak houden.
Vdrictsen, I. —s, — = haartje.
oarafi'vi, 1. —(s) = harakiri.
earibe, w. —, —tt = dorpsdistrikt (Denemarken).
4avibedbeet, m. = distriktshoofd.
*ark bie = de Haardt. #avbfgebirge, 1. =
Haardtgebergte.
*airem, m. —5, —s = harem.
Wren = haren, van haar; b .. es Oetvanb, bemb
= haren kleed, boetekleed.
*arctic', w. —, —n = herezie, ketterij. *are's
tiler, m. —s, — = ketter. tretreiti10 = kettersch.
eari fe, w. —, —n = harp (ook een soort zeef).
*arfenetti , 1. —(e)s, —e = kleine harp. *arfe.
*WV, -tn. —en, —en = harpist, harpspeler.
*arteniltin, *arfineritt, w. —, —nen =
harpiste.
soarlettliflaug, m. ; .ntabi4est, 1.; =Wel, 1.; sing,
m. = harplitoon; -speelster; -spel; -spel.
earfiner, —s, — = harpist, harpspeler.
Varite, tv. —, —n — hark; id) will ibm aeigett,
was eine b. in = ik zal 't hem eens flink
aan zijn verstand brengen, hem eens precies
zeggen waar 't op staat. balm, rdyw. (b.) =
harken i
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4affefin, nt. = Harlekijn (ook de vlinder). liar'.
lefituebe, tr. —, —tt, *arlefin#Potte. w.
harlekinade, klucht.

4tant, m. —(e)s = knagend verdriet, smart,

kommer; krenking. barmen fieb, ftw. (1).) —
= zich dood
treuren, kniezen; lid) 3u tobe
= bedroeven, kwellenl.
kniezen; [einen
bavntloO — onbezorgd, onschuldig, o sehadelij k,
-noozel, argeloos, nalef. *ann'toligfeit, tv. —
onsehuld enz.
*anionic', w. —tt = harmonie (i. a. b.).
*arntonte'llleige, to.; 'J unin w. = harmoniellleer ; -muziek (kopermuziek).
§flynottie'rett, fcbw. (b.) = hramonieeren, overeenstemmen. *avuto'nif, w. — = harmonieleer. *arnselcifa, w. —5 u. .fen = harmonika. bmitoltitcft = harmonisch: welluidend,
samenstemmend, eensgezind. *flytto'ntunt, 1.
--5, ---5 U. ..nien = harmonium.
* airs , m. --(e)s = urine. Onneartig = urine= urine-, pisblaas.
achtig. iDartebtale,
4ant'brentlett, 1. = branderige urine. Our'nett,
urineeren, wateren. *atit iftitili m.
id)w. (1).)
urineweg,
= pisvloed. .earn'gang, m.
-leider. 4artt'oefitt, 1. = urinevat.
urinaal. eartegrieO, m. = graveel.
1.
4avittiltb, m. —es, —e = harnas (ook Web.);
dun in b. jagen, bringett = iem. in 't h. jagen;
in geraten = in woede, in toorn geraken,
driftig worden. bafttiftten, fd)w. (b.) = harnassen.
*artettlffen, 1. = urineloozing. 4artt'raige, w.
= urinebuis, -leider.earst'rubv, w. = diabetes.
*arttiftein, m. = blaas-, niersteen. battetvei•
bettb = urinedrijvend.
•mellberttootung, w.; .tveg, m.; .3110fer, m. =
urinellverstopping ; -weg; -aftapper (katheter).
•ar#eub' zie arp I e.
harpoen. harbuttie'rett,
—n
tbattitt'ne, w.
(1).) = harpoeneeren. .earbuttie'rer, m.
—s, — = harpoenier.
—tt = harpuis.
(eattnt&'), tearbille, w.
= harpij.
.avbtrie (spr. ..pi-ii), tr. —,
*neva% m. ..ffes, fie zie %aid) I.
*term fdp. (b.) einer Cade, auf (WO = (met
ongeduld) op iets wachten, lets verbeiden, verlangend naar lets uitzien; mit b. nub boffen
bat's mancber getroffett = geduld overwint
alles; boffen nub macbt mancben Sum Marren
= menigeen wordt in zijn hoop bedrogen.
bavf4 = hard, ruw (non einer Oroticbnitte, von
ber %tube eitter Bunbe u. fig.); 4artiO, m. —es,
&trite = (gwst.) sneeuwkorst. bavicijett zie
rerbarfd)en.
*at% m. —es, —e, tee, w. —, —en = (ftwa.)
legerafdeeling, troep; (gwst.) = baricb.
Oart (barter) = hard, ruw, hevig, hardvochtig,
. en .2eib
strong, zwaar ; vlak, dicht; einen
baben = hardlijvig zijn; er bat einen . en Stopf
= heeft een harden kop, een hard boofd, is dom,
eigenzinnig; b ..e Stint = stalen voorhoofd;
b.. er Later = zilveren daalder; b. am Sege,
beim Zor = vlak aan den weg, vlak bij de poort ;
gren3en an (iW.) dicht grenzen aan (ook
fig.) ; es fam ibtt (ob. ibm) b. cm = 't viel hem
moeilijk, lastig, was hem niet aangenaam; vgl.
Stattb, 3u1 et en. 4art'bvot, = scheepsbeschuit, hard brood. etiete, w. —, —n = hardheld, ruwheid, hardvochtigheid, gestrengheid.
*aetebeeit, 1. —es, —e(r) = hartebeest, osseantiloop.
Widest, icbro. (b.) =harden, hard maken; 114
hard worden..eartfliloter, m. —s, — = schild-
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vleugelig insekt. hatiletettett = hardgekookt;
(fig.) verstikt, verhard. *artglad, 1. = hardglas. .tarrettututi, 1. = hardgummi, eboniet.
oart'aut, m. gehard gietijzer. bartbautig =
dikvellig, -huidig (oak fig.); hardhuidig. Mart'.,
ben, 1. = hertshooi, St.-Janskruid. bart'berbil
= harOvochtig..gart'fterbigfeit, w. — = hardvochtigheid. Oartbartg = hardhoorig. *art'.
0640e% — = hardhoorigheid. barttOfig
= koppig, eigenzinnig; dom, onbevattelijk.
ftneleigiA, stentig = hardleersch. bartleibie
= hardlijvig. bart'utaulig = hardbekkig, hard
in den bek (von Fl3ferben). Oad'itititio'= hardnekkig, halsstarrig, stijf en strak. Oartuading
tett, tr. — = hardnekkigheid enz. eartriegel,
m. = kornoelje. baerittbig = met een harde
korst of bast.
oartNiev' zie batfcbier.
*Aetna(' (bes Stables), tr. — = harding.
—e U. ..ipi3es = haruspex,
*meting, m.
waarzegger (uit ingewanden), kwakzalver.
I. earilgebiree) (met a), m. (f)—es = Harz(gebergte). II. ear& (met a), 1. —es, —e = bars.
4av3 Baum, m. = harsboom. Wien, idnr. (b.)
= harden, met bars bestrijken; 't bars inzamelen ; (ook) kleven; haperen. 4aV3er, m. —s,
— = Harzbewoner; harsinzamelaar. bav'stil =
= harskool.
harsachtig. earaloble,
Oftattie, to. = harsplant. m. = reis
door den Harz, Harzreis. *arilattne, m. —
hars(pijn)boom.
T. = pak, ('t) buffs, hes.
hazardspel. futiavbie'ren,
*afarbqfpiet), 1.
VW). (b.) = wagen, hazardeeren.
pakl b. frielett = krijgertje spelen.
baft§!
.9aftbee', 1. —5, —s = hache.
.904etnatut fpielen = krijgertje spelen.
fcbtr. (b.) vangen, grijpen, pakken;
(nact etw.) grijpen, jagen. *altbettO fpielen =
krijgertje spelen.
= haasje.
.9aWcftett, 1. —5,
*aids% m. —5, — = grijper; arme drommel.
*dicky, m. —s, — = gerechtsdienaar, speurbond; ook = ai giber.
1. — = hasjies (bedwelmend middel).
*ale, m. = haas (ook fig.); ba liegt (fitt)
ber im 43feffer = daar zit 'm de knoop; bie
9lrbeit ift fan b. = 't werk loopt niet weg;
abwarten wie (ber) b. Mutt = de kat nit den
boom kijken; vgl. b r au en.
*cetet, w. —, —It = hazelaar.
4afelant, m. —en, —en = zotskap, nar.
i)alelRevte, w. = (hazelaars)stok, hazelroede.
*aletfittbn, 1. = hazelhoen.
balelie'ren, fcbw. (b.) = grappen maken, stoeien,
dartelen; [ook: leven maken, tieren].
ealeintaub, to. = hazelmuis. *alettutt, w. =
hazelnoot. eale101, 1. = hazel(note)olie; einen
mit b. fdpnieren = iem. rottingolie geven.
*cetelrute zie bafeigerte. 4alelftaube,
.1traucii, m. = hazelaar, hazelnoteboom, -struik.
aleltruvut, m. = hazelworm, hageslang.
ealeltuura, w. = mansoor.
etetetiM, w. = hazeaard, -natuur; hazesoort.
kalenbalg, m. = hazevel..ealenbraten, m.
gebraden haas. ealettbrot, 1. = veldbies.
4alettfut, nt. = hazepoot; -voet (ook plant);
lafaard. Ocetentiitig = laf. 4)alettfteri, 1. —
hazehart, lafaard; laffe aard..9alettbuttb, m. =
hazewind, windhond. kalettrieitt, 1. = hazepeper. ealettobr, j. =hazeoor; (plant) doorwas.
*cetettinmier, I.: bas ergreifen = 't hazepad
kiezen.
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(q3lfame);
*aleitllOfeffer, m.; .#9titess,
.Ptarte, w. = hazeilpeper ; -pootje; -lip.
= klein schroot.
*aletsfitret, m. u.
bd
e 'fig = (zm.) wazig, mistig.
haasje.
etiWieitt, 1. —5, —
(gwst.) zie baietrute.
m. —s,
deurhengsel,
her, kram.
—n
Vann, w.
*af'pei, m. —s, —, ob. 113 —It = haspel,
garenwinder ; windas, tier; draaihek,tourniquet;
(fig.) rare, stoethaspel. fjal'Oelig = druk,
beweeglijk , schutterig. arpeln, Icfm. =
haspelen (oak, fig.), opwinden, ophijschen ;
draaien. arintrab, 1. = kettingrad.
*at, m. baries = haat.
*iit, 1. —es, —e = (gwst.) kleed, kleeding.
idno. (1.) = haten, (ook verfoeien. bat'.
fendluert = hatelijk, naar, verfoeilijk.
tn. —5, = hater. barerfillit = vol haat.
bilirtict) = leelijk, onaangenaam, gemeen,
slecht. Otifftic0feit, w. —, —en = leelijkheid
enz.
*aft, to. — = haast, gejaagdheid, overijling.
balten, fcbw. (b.) = haasten, jagen. fjaltig =
haastig, gehaast, gejaagd, driftig.
w. — = gehaastheid, gejaagdheid.
*iit'Ketiten, 1. = troetelkindje.
idno. (b.) = liefkoozen, mokkelen.
bat'fi§en, fcbw. (1).)) (oft.) = bump eln.
*atIttier', m. —5, —e = lijftrawant to paard (in
Beieren); (eig.) boogschutter.
•
: rabid) tit ein befferer Sogel als b., ettt
babici) tit beffer als ein. (3e1)tt) = Hadden was
een rijk man, Hebben is er beter an.
eaVe) = Set e.
•att, m. —(e)s, —e = houw, slag; houtslag,
slaag krijgen.
hak(hout); b.. e Iriegen
iiub'tften, —s, — mutsje. #att'üe, w. —,
—n = muts (nu alleen van vrouwen en kleine
kinderen), kap (ook van molens e. d.); dekstuk;
vlakke koepel; kuif (eines Zogets); helm; unter
bie
bringen = aan den man brengen, doen
trouwen; tatter bie lommen = trouwen
(non Wrauen). Oau'ben, idwo. (b.) = een muts,
kap enz. opzetten. eau'benbnitb, = mutslint,
keelband. *aulenettte, w. = kuifeend. *au'=
benioe, m. = mutsebol. eau'benierite, w. =
kuifleeuwerik. *au'beninufter, = mutsmodel.
eau'benfcbteife, 1. = strik aan de muts. *au'=
benfteltfut, m. = fuut (een vogel). eau'betta
mutsebol. 4aulentaur§ev, m. =
Pod, m.
fuut (een vogel).
*aufiltie, w. —, —n = houwitser.eaubit'aett.
Wad, w. = houwitserkogel.
4alub, tn. —(e)s, —e = adem(haling, -tocht);
geur ; waas, zweem; (fon.) aspiratie..tattiO'bilb,
1. = ademfiguur. OanAen, fd)w. (b.) = ademen,
blazers; inblazen, inboezemen; aanblazen, aspireeren; fluisteren; entgegen = toeblazen,
-wasemen ; gebaucbt = geaspireerd; (ook) geurig. ft)au'dier, Oatublaut, m. = geaspireerde
klank. *aueb'fc4iii§t, to. = wazig-dunne laag,
licht waas.
tiau'benen, m. = hauwdegen; ijzervreter,
vechtersbaas.
[*au'bever, m. —s, — = huurkoetsier. balebun, Idno. (b.) = huurrijtuig houwen; in een
huurrijtuig rijden ; voortsukkeln; ook =
follern.]
*an'e, w. —n = pik, hak, houweel, dissel;
houten (mijnwerkers)hamer; zie ook tau.
bau'en, ft. (b.) (baue; bieb u. haute; biebe u.
baute; baue! gebauen) = houwen, hakken,
slaan; (Welien) kappen; (ben Weinberg) met
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de hak omwerken; (Stoblett) delven; bas ift
weber gebauett nod) gertotett = dat raakt kant
noch wal, lijkt nergens naar; = vechten,
duelleeren; (fit burd) ben Weinb) heenslaan;
vgl. Dbr, ciptur e. a. *meet, m. —5, — —
wild zwijn (van 't 5de jaar); houwer (persoon en
voorwerp); au er) ertshouwer ; v., $1. =
(ook) slagtanden (van 't Wilde zwijn.) rciu'er,
m. —s, — zie bij Sauer.
*Auriten, —s, — = hoopje, troepje, handvol.
*aule(n), m. —ens, —n = hoop, stapel,
menigte, massa, troep, bende; in b..tt fetett
= op h . . en zetten; fiber ben b.. en (werfen,
reiten, 1d)tei3en, itoi3en) = overhoop (gooien,
rij den , schieten, stooten, steken) ; in bellen b.. n
= in groote troepen, scharen.
(b.) = op hoopjes leggen; (planten) aanaarden.
Oulen, id)w. (b.) = (op)hoopen, opstapelen;
(bas 931a13) overvol maken; 114 = zich
op(een)hoopen, zich -stapelen, toenemen.
4aulentueife = bij hoopen; bij, in menigte.
tairfla = talrijk, menigvuldig, herhaald; herhaaldelijk, dikwijls; [in menigte]. *tittifigreit,
w. = menigvuldigheid, ('t) dikwijls-voorkomen. Otinjung, —, —en = opeenhooping.
*au'ljectel, to. —, —It = stalkruid.
4aulletp, m. = hakblok.
*attPV, —(e)s, bEcupter = hoofd (ook persoon),
chef, opperhoofd, (ben Weinb) aufs 1d)lagett
= verslaan; um b.. es Lange binausragett
fiber (91ff.) = een hoofd uitsteken boven ; 10 b.
Oieb = 10 stuks; vgl. betupten.
w.; saber, w. =
eanOilablitnitt, m.;
hoofdliafdeeling; -doel; -ader.
4auptaltar, m. = hoogaltaar. .enuOt'aitter, m.
= plechtanker, groot anker.
eauptllatififilufl, tn.; •anftlfter, m.; .nrbeit, m.
= hoofdllaansluiting; -bewerker; -werk.
*auptHarniee, to.; .art, w.; saufgabe, w.,
augennierf, I.; .aubfctut, m.; =balm su.,
Gallen, m. = hoofdfileger; -soort; -taak; -doel;
-komitee; -spoorweg (-lijn); -balk (bindbalk).
eatiptlibaftei, w.; .begebetsiolt, w.; -begriff,
m. = hoofdilbastion; -gebeurtenis; -begrip.
*auPt'llbefeljtiftlaung, w.; .beftatibteii, m. =
hoofdllbezigheid; -bestanddeel.
seati#Cbltibe, w. = hoofdband; diadeem.
eaupt'buc4, 1. = hoofdboek, grootboek.
eaul/ClIbuc4ftabe, m.; seigenfitaft,
faOrt, w.; .eingang, m. = hoofdIlletter;
-eigenschap; -inrij (-invaart); -ingang.
4auplett: 3u S. = aan 't hoofdeinde, bovenaan.
*auptenbe, = hoofdeinde. *nupt'erbe, m. =
voornaamste erfgenaam.
*aii#CflfatO, 1.; .farbe, w.; .feiger, m. = hoofdliyak; -kleur ; -font (-gebrek).
*ais#Cfeinb, m. = ergste vijand. .enuOti.
feftung, w. = hoofdvesting. *auptifittanaetnt,
m. = staatsbegrooting. eauptItut, =
hoofdr.
ivier
eaulit'llfrage, w.; .gebilube, 1.; .gefilile, $1. —
hoofdlivraag; -gebouw; -inkomsten.
.9aupegeliOaft, 1. = eigenlijke zaak; hoofdkantoor e. d. flauptgetoittit, m. = hoofdprijs.
*auSitgitiubiger, m. = voornaamste schuldeischer.
*aulit'llgrunb, m.; [.gut, 1.]; .baar, 1.;
m. = hoofereden; [-som, kapitaal]; -haar;
-kraan (ook: haantje de voorste).
*au#CIltatiblung, w.; .teer, 1.; sibee, w. =
hoofdllhandeling ; -leger ; -idee.
groote jacht. 4)auOt'larte, w.
*auOtiagb, tv.
hQofd(land)kaart, algemeene, voornaamste
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kaart. eauOtlevi, m. = kranige kerel, baas.
aupt'Ilfir e, w.; -tinge, w.; Mager, m. =
hoofdlikerk; -(aan)klacht (-eisch); -aanklager.
4auOttliter, 1. = overheerschende, voornaamste,
kapitale ondeugd. ttattptlebre, = voornaamste, grondieer. toauptlefger, m. = hoofdonderwijzer ; hoofd (der school). ieauOtleibetta
fr§aft, w. = grootste hartstocht. *auOtteute
zie =mann. CduOrling, m. —s, —e = (stam)hoofd. tit/n*111W = met 't hoofd vooruit,
hoofdlijn. battOt's
w.
voorover.
lob = hoofdeloos; zonder aanvoerder. *aupt=
mat§t, w. = hoofdmacht. Oautitutattn,
(sleute) = kap(i)tein; hoofd(man), chef.,eauOt=
ntattnit§aft, w. = kapiteinschap; alle kapiteins;
gros van 't leger.
*aulst'lltnaft, m.; intauer, w.; .merttnal, I. =
hoofdllmast (groote mast); -muur; -kenmerk.
*auptIneffe, w. = groote mis. .9auPtutittet, 1.
= voornaamste middel. *attOtmuiterung, w.
groote inspektie. eauOtstarr, tn. = uitgemaakte gek, aarstgek. *auOttteigung, w. =
hoofdneiging. 4auOtttentter, tn. = algemeene
noemer. •attptniebedage, w. = beslissende
nederlaag; hoofddepOt.*auptort, tn. = hoofd-,
voornaamste plaats. eauOtlierfon, *v. = hoofdpersoon. eattptlifeiter, tn. = hoofdpijler.
tn. —
*auOtillsoft, w. (ipoitantt, i.);
hoofdlipostkantoor ; -prijs.
*anOrprobe, w. = generale repetitie.
=
eattot'llottatt, tn.; .attartier, 1.; =emetic,
hoofdllpunt ; -kwartier ; -bron (voornaamste
bron).
eaulstreiOttung, w. = algemeene rekening.
; =register, 1. —
•auSst'licebatteur, tn.; .vegel,
hoofdilredakteur ; -regel; -register.
OanOtfacije, w. = hoofdzaak; in ber = in
hoofdzaak. OauSttliii61146 = hoofdzakelijk,
voornaamst; voornamelijk, in hoofdzaak.
eerste zanger.
*auistitinger, tn.
4autit'lliall, tn.; =Rule, = hoofdllzin; -zuil.
seatt4g li§iff, 1. = hoofdschip; (van een kerk)
(hoofd)beuk, middelschip. .9auOtlebtarbt, w.
= voornaamste, beslissende slag. .tattOtic§tfif=
fel, tn. = looper. *auOtitionttif, tn. = kapsel;
hoofdsieraad, voornaamste tool. *aupt'Kulb,
w. = meeste schuld; hoofdschuld. *aulit's
idsulbnev, tn. = hoofdschuldenaar. *attpt.
11§ttierinteit, w. = grootste, voornaamste
moeilijkheid. 4auOtleite, w. = voornaamste
zijde; (bk.) front. .9attpt111), nt. hoofdzetel.
*auSttiovge, w. = voornaamste, grootste zorg.
*auttt'istafj, nt. = dolle, echte grap..eauOtiftabt,
w. = hoofdstad. istuOt'ittibti10 = van de hoofdstad. *autit'itarte, = voornaamste kracht.
eauptiteueramt, 1. = hoofddouanekantoor,
-belastingkantoor. 4ettprftene, w. = hoofdkantoor ; voornaamste plaats. 4attOtitintnte,
w. = voornaamste, eerste stem.
4aulit'llftoff, qtrtste, w.; qtrede, w. —
hoofdlionderwerp (voornaamste stof); -straat
(-weg); -lijn.
Vaubtltreicb, tn. = groote slag; meesterlijke zet.
•attOtitilif, 1. = voornaam stuk, hoofdpunt;
-stuk; (v. machine) hoofddeel. *auSstiturtn, tn.
= algemeene aanval.
aup t'llit #e, tv.; =inmate, w.; .iiinbe, w.; =tett,
= hoofdllsteun; -som; -zonde; -deel.
*attOt'lltitel, In.; 'ton, tn. = hoofdlltitel; -toon.
hoofdlipoort; -deur.
*auSst'lltor, 1.; =Mr, w.
*aupttreffea, I. = centrum (v. 't leger), ook =
=id) la d)t. aupttreffer, tn. = hoogste prijs.
obattOttve#Ste, w. = groote, hoofdtrap. 4)auOt.

bauferverfauf.

tame, tn. = (fig.) voornaamste troef.
*au4st'llutaftaub, tn.; aunteridOeb, = hoofdllomstandigheid; -verschil.
*attpt'flurfieber, $.; .urfa4e, w.; .berbreiOett,
1. = hoofdlibewerker; -oorzaak; -misdaad.
eauSst'betattiigett, 1. = voornaamste genoegen;
groot plezier. auOtberbanblung, w. = openbare rechtszitting. *aupt'berfammlung, w. =
algemeene vergadering.
fiaupt'lltiorittg, tn.; -Waite, w.; .toutie, w.;
stuatirbeit, w.; -Walt, tn. = hoofdllvoordeel;
-wacht; -wapen ; -waarheid (grondwaarheid);
-wal.
*aulst'lltueg, nt.; =Wed, = hoofdilweg; -werk.
tonuOluittb, tn. = hoofdwind. 4auOtoort, 1. =
substantief ; hoofdwoord.
1.; =lei en, I.; qeune,
=
hoofdiltelwoord; -teeken; -getuige.
1.; .sottaint, 1.; 'bug, tn.; =glued,
tn. = hoofdlldoel; -kantoor van in- en uitgaande
rechten; -trek; -doel (-bedoeling).
*cub, 1. —es, battier = (woon)huis; (handels)huis, firma; ook = 91bgeorbneten1jaus
(Kamer); schouwburg; bas Zlranien Huis
van Oranje; ein groi3es macben = op grooten
voet Leven; ein offence b. baben = gastvrij zijn;
bas b. war volt = de schouwburg, de zaal was
vol; cites b.! = ouwe jongen! ouwe vriend!
kameraad! aufier bem b.. e = buitenshuis;
*scut foramen = thuis komen; bon b aus (if);
ber ,err nom b.. e = de heer des huizes; bu
. e feitt, bleiben = thuis zijn, blijven; bamit
bleiben Sit Mir 3u b.. e = houd dat maar voor
je; wo hint. Ste 3u b.. e? = waar hoor je thuis?
in einer Sacbe 3u b.. e fent = in iets thuis zijn,
op de hoogte zijn; vgl. beitellen, fib el, Ziire.a.
*attOTaltar, sn.; .attbac4t, w. = huisflaltaar ;
-godsdienstoefening.
dienstmeisje, -bode.
eatte'angefterite, w.
*aub'aSsot§efe, w. = huisapotheek. att#'huis(houd)werk. *auWartne(r)
arbeit,
= huiszittende arme.
*aud'Ilarreit, tn.; ', aqui, w.; .arat, tn. =
huistlarrest; -middel(tje); -dokter.
hattO'baden = huisbakken: alledaagsch, prozaisch, bekrompen. auWbalt, tn. = partikulier bal, bal thuis. attirbau, m. = bouw(en)
van een (van 't) huis. *auWbeantte(r) =
huisbeambte. *aud'bebarf, tn. = huishoudelijke benoodigdheden.
eaunbefilier, tn.; .bibliotOef, w. = huislleigenaar; -bibliotheek.
*attO'branb, tn. = huisbrand (kolen). *att0'=
brat* tn. = vast huiselijk gebruik, familietraditie. aubibut§, 1. = huishoudboek. tut4'=
burl*, tn. = huisjongen. Clublbett, 1. —5, —
= huisje; aus bent b. feitt = buiten zich zelf zijn.
4auWbieb, tn. = huisdief. *auWbiele, =
voorhuis.
*att011biener, m.; .braihe, m.; sebre, w.;
.eigentiinter, = huisnbediende (-knecht);
-duivel(in); -eer (eer des huizes; huisvrouw,
vrouw des huizes); -eigenaar.
I. battle**, id)w. (1).) = huizen, wonen; huishouden, to werk gaan; [huisvesten, herbergenj.
II. *attics*, tn. —s, — = steur.
*attlenbiale, w. = vischlijm; (eig.) steurblaas;
ems mit ber b. befommen = ransel krijgen.
=
tatt0'ente, w. = huiseend.
huizebouw. 4)auWev(e)n, tn. —s, — = (gwst.)
—nen
=
(ibb.)
voorhuis. eaulerin, w.
huishoudster. .9öttlerreito, w. = huizerij, rij
huizen. *iitelerberfauf, tn. = verkoop v. hui-
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zen. *auWftur, m. = voorhuis. [eaub'fran.
iole, m. = huisonderwijzer, goeverneur].
*auWilfrau, w.; sfreunb, m.; sfriebe, tn.;
.friebendbruc4, m. = huisllvrouw; -vriend;
-vrede (ook: huiselijke vrede); -vredebreuk.
eattWgebratut, m. = huiselijk gebruik; ook =
.braucb.
*auC igettoffe, m ; goat, 1".; =acid, 1. = huis11genoot ; -raad; -wet.
*aubigefinbe, 1. = dienstpersoneel. tyntWge.
fOottnen = in huis gesponnen; 1) .. e 2einwanb
= huislinnen.
4auOillglude, w.; =nett, m.; iflotteObiettft, m.;
=faille, w.; 4inljn, In.; sbalt, m. = huisHhen;
-god; -godsdienstoefening; -krekel; -haan;
-houding (begrooting, budget).
bauWbattett, it. (b.) = huishouden; einem 1) . =
ieins. huishouding doen; mit nielem Wilt man
taus, mit wenigem fommt matt sus = men moet
de tering naar de nering zetten,— hoe meer men
heeft, hoe meer men uitgeeft; mit etw. I) . =
zuinig met iets zijn. eauWbatter, m. —s, — =
huishouder, intendant. oaud'Otilterin, w. —,
—nett = huishoudster. baublreitteriftli =
zuinig, spaarzaam. .9 nubibaltOauffibufl, m. =
begrootings-, budgetkommissie.*auWbalteetat,
•0tan, m. = begrooting, budget. *auW4attuttg,
w. = huishouding, -houden. OattO'baltung0.
614, 1. = huishoudboek. *auWbaltungdi
feintle, w. = huishoudschool..*auWbnitunge.
forgen, 431. = huishoudelijke zorgen.
4auWberv, m. = heer des huizes, hoofd (van
't gezin); (ook) huisheer. Ottu0'10(4' = een huis
hoog, huizenhoog (ook fig.). *auWOofineifter,
m. = huisbestuurder ; hofmeester. it)nub'bubtt,
1. = (gewone) kip. 0 aud'Outtb , m. = huishond.
Oaufie'ren, 1d)w. (b.): mit etw. 1). (get)en) = met
iets venten, te troop loopen (ook rig.). eattile's
rer, m. —s, — = venter, marskramer. eauitee.
banbet, m. = marskramers-, straathandel.
*aufiericlyin, m. = venterspatent. *auger'.
Wave, w. = (mars)kramerij.
OauWinbultrie, tv.= huisindustire, -vlijt. *nub'.
jotter, m. = huisjas(je). *aublungfer, w. =
hulp in de huishouding, juffrouw; dochter des
huizes.
fOaud'Ilfaltintben, 1.; .taliette, w.; 4Am, w. =
huisijkonijn (tamme k.); -kapel; -kat.
oattWrittb, 1. = onmondig kind (under vaderlijk, resp. moederlijk gezag staand,e). 4auWfleib,
1. = huisjapon. OattO'fite4t, m. = huisknecht.
*auOlottette, w. = kollekte langs de huizen.
*aub'frettb 1. = huiskruis, huiselijk verdriet.
*aublaterne, w. = ganglantaarn. eaublaub,
1., 'Iamb, m. = huislook. *aublebrer, m. —
huisonderwijzer, goeverneur. OtittO'lev, m. —s,
— = dorpeling ; kleine boer (zonder land). *nub'
teute = $1. von =mann. btiuOlicb = huiselijk,
gezellig ; huishoudelijk; huiszittend; lid) 1).
nieberlarren = zich metterwoon vestigen.
OnuOlicijteit, w. — = huiselijkheid; huishouding, te-huis. Otittbling, m. —s, —e = huurder; ook = bilusler.
*aub'lltniibc§en, T.; .ntagb, W. = tweede of
binnenmeisje; dienstmeisje, -meld, -bode.
tatt0'mann, m. = huisgenoot; huurder ; [hoofd
van 't gezin] ; portier, koncierge; ook = beatsler en a3auer. eauWmannOroft, IP. = eenvoudige burgerkost. eaudInnvber, m. = huis-,
steenmarter. *auWmau0, tr. = huismuis.
*attOlneier, m. = hofmeier. 4auWmeifter, m.
= koncierge; huisbestuurder. *aubIniett, w.
= huishuur. *au4'minifteriunt, 1. = ministerie

van 't koninklijke huis. .9 auWmittel, T. = huismiddel. *att0'mutter, w. = huismoeder. IOW.
miittertitt = van, als huismoeder, huismoederlijk.
*aunnuninter, w.; serben, m.; sorbnung. w. =
huislinummer ; -orde; -regel (-reglement).
kattWOlafte, w. = huisplaag. *nue',Ooftille, w.
= huispostille: verzameling leerredenen voor
't huisgezin; goed oudje. VattOlnuOliet, in. —
haan. .9 aublmutp, m. = (stud.) voorschot van
de plo'erterij. *aud'Outh m. = schoonmaak.
4aunrat, m.; ore*, 1.; sregiment, 1. = huis11.
raad; -recht; -bestuur.
tbaunrott, m.; .feOtattten, 1. • ligiiffel, m.;
-14ub, m.; s febwalbe, w.; • fittuatunit 111. =
huisIljas; -siacht; -sleutPl; -schoen (pantoffel);
-zwaluw; -zwam.
*att#'44tvelte, tr. = drempel van 't huis.
tontine (spr.: hoosse) = hausse; auf eine (ant bie)
b. fpefulieren = a la h. spekuleeren.
eaudlegen, m. = huiselijke voorspoed; kinderen ; (gwst.) wandtekst.
Naullen = buiten (eig. bier buiten)].
*fluffier' (spr.: hoos-jee), m. —s, —s = haussier.
*att01#ittne, w. = huisspin. *aubltaat, m. =
huts (des konings e. d.). eauWitaft el, w. = hordes. VauWitanb, m. = huishouding; leefwijze;
einen eigenett b. griinben = een eigen h. oprichten. tattWfteuer, zie t ebetub efteuer.
Oatinflutung, 11).; staube, w. = huisqzoeking;
-duif (tamme duif).
*ateftein, m. = hardsteen, gehouwen steen.
eauallteufel, m.; 'tier, 1. • -tor, 1. = huisliduivel
'
(-draak); -dier ; -poort (voordeur).
eauWtratter, w. = familierouw. *aublranung,
w. = trouwen in huis.
eauWiltruOpett, IN ; .tiir, w.; Juig, w. = huislitroepen; -deur (voordeur); -klok.
eaub'unte, w. = kelderpad; (fig.) huishen,
-mulch.

*att#'11bater, m. ; g revtrag, m.; Ontlualter, m.;
•bertrattung, w. = huisilvader ; -verdrag (-wet);
-meester (intendant); -administratie.
eauWbegt, m. = koncierge; gevangenbewaarder aan de *nubbegtei', tr. = stedelijke gevangenis (in Berlijn). egattOluelen, 1. = huishouding, leefwijze. *attOluirt, m. = huisheer,
-baas; gastheer; heer des huizes. .9auWtoitt.
ie0aft, w. = huishouding; huishoudkunde.
.e attalouvi, w. = huislook. .9aublittii, m.
= huishuur.
*ant, w. —, b ant e = huid, vel, vlies; ntcbts all
b. unb Sinocbett = vel over been; feine b. 3u
Marne tragen = op eigen gevaar iets wagen,
zijn leven wagen; eine gute, ehrliche, ntirrild)e b.
= een goede, eerlijke, onnoozele ziel, bloed ; man
mOchte au° b er b. fabren (fpringen) = 't is om
uit je vel te springen; er ftedt in Feiner guten
,. = hij steekt in geen goed vel; ibm ift mob! in
feiner b. = hij voelt zich heel behaaglijk; mit
b. unb baar(en) = met huid en haar ; mit better
b. banonfommett = er heelhuids afkomen; vgl.
2 eb er. *aut'aubfebiag, in. = huiduitsiag.
reitterben, 1. —s, — = huidje, velletje, vliesje.
eautcrente w. = huidcreme. *aut'briife, w. =
huidklier. tjauten, fcbtv. (I).) = huiden, villen;
TA b. = vervellen. f0autentiiittbung, tr. =
huidontsteking.
*aulefittan'ee (spr. : hootefin'ds), w. — —
haute-finance. feautebolee' (spr. : hoote. ..), w.
= haute volde, voornaamste stand.
eautlarbe, w. = huidkleur. *auffiiigter, m.
—a, — = vliesvleugelige.
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*autgoue (spr.: (h)oogk oe), m. —s = wildsmaak.
bitletig = vliezig, vliesachtig..9auffrnufbeit, w.
= huidziekte. bauttoO = huidloos, zonder huid.
*autliftege, w. = verzorging van de huid.
*autcelier (spr.: hooreljef), f • = hautrelief,
verheven beeldwerk.
Onittialbe, w. = huidzalf. 4iitetung, w. — =
vervelling, ('t) huiden, villen.
bang:
wie maux
lood om oud ijzer.
eaulahtt, m. = slagtand.
*Mimic*, m. —n, = Havanees. 4citlan'sta,
w. = Havanna. OaDan'ttatabat, m., .51garre,
w. = Havannatabak, -sigaat.
(*abate), w. = — averij; erIeibett
= a. krijgen, (op)loopen; grote, gemeittitaft.
lite b. = averij-grosse; befonbere, parti.
Tulare
= averij-partikulier. batiariert fein
averij hebben. *Mirieliev441141ung6.
Mein, m. = kompromis van averij-grosse.
averijomslag.
*abarie'berteitung, w.
*alictud, tn. —a, —s = havelock (soort overjas).
taberie' zie ban arie.
*a4ien'tia, w.
. . ben = hacienda (Spaansche
hoeve).
h. c. = honoris causa.
ije! = het hola! he?
*ebitintine, w. = vroedvrouw.
I. [*e'be, w. —It = hefoffer; part, aandeel]. II. *e'be (spr.: heebee), w. = Hebe
(godin der jeugd).
*e'beapparat, m. = hettoestel. *e'bearns, m. —
hefarm, kam. 4e'bebalten, -baum, m. = hefboom. *eibebod, m. = kraan, bok.
*ebbontabae, m. —s, —e = (iem.) die de week
heeft.
*eibeeilen, 1. = koevoet, hefboom, handle (aan
stoommachine), breekijzer. tOe'bervan, m. =
hijschkraan. m. —5, — = hefboom; er
lett alle b. in Oewegung = hij brengt alle
raderen in beweging, beweegt hemel en aarde.
*e'belabe, w. = heflade, -ladder. ee'befarn,
m. = hefboomsarm. 4e'beittlage . = baskule.
*e'bentaAine, w. = hef(werk)tuig.
belen, rt. (b.) (bu bebit, er bat; bob [bull; babe
[babe]; bebe! geboben) = (op)heffen, (op)beuren ;
doen uitkomen, bevorderen, [aanheffen, houden] ; (algebra) elimineeren; (Mein aus bem lab)
hevelen ; (einen aus bem Sattel) lichten; (eitt
Stiff) lichten; (einen Stab) lichten, opgraven;
((iieV)) opnemen ; bief en abelftanb W often 113 ri).=
zullen we uit den weg ruimen; (bie Stimme) verheffen; (ben Ooblftattb) bevorderen, doen toenemen; einen = er eentje (een borrel) nemen,
verschalken ; tic# = stijgen, omhooggaan,
rijzen, beter worden, vooruitgaan, vermeerderen ; [zich verheffen]; bie Oref3en b. fit —
heffen elkaar op; zie ook g eb o b en. *e'beoiifec,
1. = hefoffer. Oe'beimtift, m. = steunpunt.
te'ber, m. —5, — = hevel; hefboom(sarm);
hefspier. toe'becittle, w. lijst van heffingen,
kohier. *e'belc§iff, 1. = lichter. ee'beitange, to.
= hefboom..9eibefte1le, w. = ontvangkantoor.
*e'betuert, 1. = hef(werk)tuig; pompwerk.
*e'betoinbe, w. = dommekracht; kraan. Oe'beg
sate, 1. = hijsch-, hef(werk)tuig.
*ebvirer, m. —s, — = Hebreeer.
Hebreeuwsch.
ie'bung, w. —, —en = (ver)heffing; hoogte; ('t)
doen uitkomen; bevordering; vooruitgang, opkomst; opleving, herstel; inning (ber Steuern);
opheffing, wegruiming.
—n = hekel (toestel); einen bard)
ee'ttel, to.
bie b. Sieben = over den hekel halen. ee'cftel.

beft.

bunt, w. = hekelbank. ketOeleii, w. —, —en =
('t) hekelen; hekeling. *e iibelfrau, w. = hekelaarster. Ije'6jeln, ftto. (b.) = hekelen (ook fig.),
over den hekel halen. eeWler, m. —s, —,
eetWteritt, w. —, —nett = hekelaar(ster).
*ec§le, w.
—n zie bad*.
I. .9e4t, m. —(e)s, —e
snoek; (in school)
kraan, bol; (stud.) dichte sigaredamp;
feiner
= (ook) een geslepen baas, klant; er
hij is de wolf in de
ift ber b. im Starpfenteit
schaapskooi, brengt leven in de brouwerij.
II. Ijedjt = (zm.) (water)dicht.
*ct§tlinc10, m. snoekbaars. Vechtbvist, w.
snoekepootsel. Oecht'grau = snoek-, blauwgrijs.
groote snoek. *etbffebittttel,
OetV'tüttig, m.
m. = rood (gespikkelde) schimmel.
M, 1. (nrbb.) —(e)s, —e = hek (omheining,
deur en schp.). m. paradijsappel.
4M/batten, m. = hekbalk. *ed'boot, 1. —
hekboot.
keete, w. —n = heg, haag; struikgewas;
('t) broeden, broei, broedplaats; broedsel.
beeten, ftw. (b.) = paren, broeden, jongen;
nitbroeden (ook fig.). keetettabel, m. = kleine
adel. fleclenapfel = bedapfel. 4ee'renbeere,
w. = doornbes. .9ecIettfeuev, f. = hekke-,
hegge-, rottevuur. 4eclenbopfett, m. = wilde
hop. eeclentirlebe, w. = roode kamperfoelie.
hagetjcefettnicebiger, m.; .Orebigt, w.
preker ; -preek.
eectettreiter, m. = struikroover. *eelettrofe,
to. = wilde roos, hondsroos. *eclettfibere, w.
= tuin-, heggeschaar. eeefettiaun, m. heg,
haag. teeclepfemtig, m. = potstuk. *edleuer,
1. = bedenfeuer..gedloofeben, sOfennig, m.
= potstuk.
w. = heksloep.
*edleit, w. = leg-, broeitijd, broei.
holal
Oe'bn: = heidaarl
= werk, afval (van vlas en
ee'be, w.
hennep), heede.
*e'bericft, m. —(e)s=hondsdraf ; wilde mosterd,
herik; steenraket.
ee'1:46ga, w. — = hedsjra (Mohammets vlucht,
begin v. de Arab. tijdrekening).
Hedwig.
4eretuig, D3
deer, 1. —(e)s, —e = heir, lager (ook fig.).
eeebattn, m. —(e)s = heerban. eceblenit.
On*, w. dienstplicht. *ee're6abteiluttg, tv.
= legerafdeeling. eee'rebutadit, . = lagermacht. *ee're63ug zie beerog. *eer'falgt,
w. —, —en heirvaart, krijgstocht. *ece.
ftiOrer, m. = legeraanvoerder. teer'Oufe, m.
- legerschaar ; -korps. *eevlager, f = kamp.
.9eeeratub, m. = veenrook.
w. = kolonne. Ocer'14ar, to. —
heir-, legerschaar. *eer'frbau, w. = revue,
wapenschouwing. keer'itrafle, w. heirweg,
-baan; groote weg. eeerloefett, I. = leger(zaken). 4ete5ttg, m. = lager-, krijgstocht.
—n = gist; droesem, bezinksel; bie
to etc, w.
bes Oolfs = de heffe (van 't yolk); ben
Stela) bis auf bie (Ms Sur) leeren, austrinfen=
tot op den bodem leegdrinken; [auf bie b.
fommen = aan lager wal raken]. 4eleteins, m.
- gistkiem. kelettinot, 1., m. —
brood, (panne)koek met gist. kiele3elic, to. =
gistcel. belit§t = gistachtig. Oelg = met
gist, gist...
*eft, 1. —(e)s, —e = hecht, handvat, steel, ge•
vest; (fig.) heft, leiding; — schrijfboek, schrift,
aflevering, brochure, boekje; bas b. in ber bartb
bebaIten = 't heft in de hand houden; einen
iem. in de war, uit de
aus bem
bringett
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voegen brengen ; ein gelungenes, ein errfidtes
= een rare. .teftt4en, 1. —5, — = schriftje,
boekje. kertel, m. u. —s, —, ob. w =
haakje, kram, haak en oog; veiligheidsspeld.
4)ertetutatber, m. —s, = naalde-, speldemaker. Oefteltt, fcbw. (b.) = vasthaken,
-hechten. Ijef'ten, idjw. (b.) = hechten, heften,
vastmaken, -steken, rij gen ; (ein Bud)) innaaien;
(bie 9lugen, bie Oebanfen auf (?111.)) vestigen,
richten; fhb 0. (an, 9Iff.) = zich hechten (aan);
zich vestigen (op). Oettlabett, = rijgdraad,
boekbindersgaren. .0eft'Onfen, m. = haak.
tiertig = heftig, hevig, geweldig, erg. .efitig.
kit, w. — = heftigheid, hevigheid, geweld.
liett1o0 = zonder hecht, zonder handvat.
•ettltabet, w. = boekbinders-; hechtnaald.
eel-rum:lel, in. = punaise. eft'Oftaftet, 1. =
hechtpleister. igeft'ff§nur, w. = boekbindersgaren. tiettlueile = in (bij) afleveringen. left'
geed, m., sitvetIe, w. = nagel, punaise. toeft.
m. = boekbindersgaren.
4te'ge, w. —= koestering, verzorging; jong hout
(dat niet gehakt mag worden); ,. unb Fpflege =
verzorging en verpleging. *e'genteifter, m. =
(hoofd)boschwachter.
—n = hegemonie.
•egemonie', w.
beigett, idjw. (b.) = [(Zing, (5ericbt) houden;
(9lecbt, Urteil) (uit)sprekenj ; Wifcbe,
Egiefett) ter bescherming afsluiten, omheinen;
— sparen, ontzien; verzorgen, koesteren; (eine
Meittung, ltdtung, boffnung, Mii3trauen,
Berbad)t, eine GcbIange im Oufen) koesteren;
bescheiden zijn;
eitten befcbeibenen Ginn E.
I). nub pflegen liefderijk verzorgen, met veel
zorg omgeven; 140 = (ook) met zichzelf
ingenomen zijn; (Ri)ws.) zich verkneukelen.
•eiger, tn. = (bosch)wachter, opzichter.
[eeigereiter, m. = bereden boschwachter].
*e'Reieit, w. = paar-, legtijd, gesloten tijd
(voor jacht en visscherij).
edit, f —(e)s geheim; id) made baraus Fein
b. (ook: id) babe been Fein b., id) babe es Fein
b.) = ik maak er geen geheim van; obne =
zonder omwegen, ronduit. Oetylett, idjw. (1).) =
verbergen, geheim houden, helen. Oefrfer, m.
5, — = heler; ber ift fo gut wie ber etebler
—, —en = helerij.
(ii). Oebterei',
toOr = hoog, verheven, heilig, heerlijk.
heil bel'apoOei'a! = heiapopeia! balm!
= hal ho! toemaarl toel
I. eei'be, m. —n, —n = heiden. II. eei'be, w.
- —n heide(kruid), hei; steppe; [landouw:
916slein auf ber b..n]; boekweit.
OeFbellbefen, m.; -blame, w.; stutter, 1.; sgra4,
= hei(de)ljbezem; -bloem; -voer; -gra&
eerbegrii0e, w. = boekweitegort. eel'bebols,
m. = heide1. = bruyërehout.
honig. kei'betorn, I. = boekweit. Oei'bervaitt,
1. = heidekruid, erika. 4ei'belatsb, 1. = heide(land). *ei'belbeeve, w. = blauw-, boschbes.
bei'beln, fcbtv. (b.) = neurien.
hoogveen.
eei'bemoor, 1.
4el'henangit, w. = verschrikkelijke angst,
doodsangst. .4ei'benbefOrev, m. = heidenapostel.*ei'bettbitb, 1. = afgodsbeeld. (ietibeng
gelb, 1.: bas foftet ein b. een heelen hoop
geld. 4ei'benitivnt, m. = helsch, heidensch
spektakel. .9eVbettlebett, 1. = heidenleven.
bei'benutitlig = heidensch, verbazend, verschrikkelijk, helsch. .9erbenteinpet, m. =
heidensche tempel. *ei'bentutn, 1. —s = heidendom. eei'bentiott, 1. = heidensch yolk.
4)ei'berauc4, m. = hei-, veenrook. *ei'bereiter,
VAN GELDEREN,
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= bereden boschwachter. 1.,
slOttude, w. =(klein) heideschaap.kei'beftvelfe,
w. = (wijd) heideveld.
= vlugl huupl
geb(e)n, fein = weg,
verloren gaan, zijn.
eei'bitt, w. —, —nett = heiden.
=
heidensch.
ibeibit§mtite zie beibeidptude.
eeibud', m. —en, —en = Heiduk, looper.
straatstamper, juffer.
4eVe, w.
berrei, = (persoon) kieskeurig, kitteloorig; (zaak) netelig, hachelijk, lastig; beifle
`rage = netelige kwestie.
1. —e(s) = heil, zaligheid , geluk, redding ;
fein
verfud)ett = zijn geluk beproeven, een
.s = in 't jaar
kans wagen; im 3abre bee
des Heeren; gut b! = (turnersgroet) gegroet!
II. toil,
= heel, gaaf, onbeschadigd,
ongedeerd; genezen, beter.
4eilattb, tn. —(e)s, —e = Heiland, Verlosser.
keit'anitatt, w. = geneesinrichting, herstellingsoord, sanatorium. *eit'art, w. = geneeswijze. 1. = mineraal-, gezondheidsbad. beit'bar = to genezen, geneeslijk. keit'.
= genees-, heelbaarheid.
barteit,
heil(aan)brengend, heilzaam,
bringenb
zegenrijk.
=
anb. *ell'.
= gezondheidsbron.
brunnen,
m.
= heilbot.
w. = gezegende distel.
= genezen, beter makers,
beilett, idjw.
heelen; b., (1.) = beter worden, herstellen,
heelen; fit° = heelen, genezen. m.
—5, — = genezer, redder. foirtvob' = inblij.
.9eirgebitte, m. (zou kunnen zijn) doktersassistent (vgl. „apothekersassistent"). oell'.
gtmusattit, w. = heilgymnastiek.
=heilig, gewijd; bas b.. e %buil* Reid
Zeutfcber Ration = 't Roomsche Keizerrijk;
bie b.. e ecbrift = de Heilige Schrift; ber, ..e
Stub! = de Heilige Stoel; bas ..e edit =
't heiligbeen; etw. fjod) unb 1., b. unb teuer
verficbern, verfprecben (11); bu fannft bid b.
barauf verIaffett = je kunt er gerust, vast op
rekenen. .teiligabenb, m. = Kerstavond; (ook
wel de avond voor andere kerkfeesten). tiertigett,
fcbw. (b.) = heiligen, wijden.
1.; •biettit, m.; s ge1414te, tv. =
heiv iellbeeld (ook -afbeelding); -dienst ; -legende
Oei' .4gengelitit§t61cOreiber, m. = schrijver van
heiligelegenden. .9eiligenntans, m. =
stralekrans, aureool, nimbus. *eiligenfraut,
1., spflatt3e, w. = heiligebloem. beiligbattett,
ft. (b.) = heilig, in eere houden, heiligen.
Vertigbaltung, W. = ('t) heilighouden, heiliging. eeilififeit, w. — = heiligheid; Seine b.
= Z. Heiligheid (de paus). Oeiliglprettett, ft.
(b.) = heilig verklaren.
*eiligH1OveiOung, w. —, —en; stunt, f. —e(s),
..turner = heiligliverklaring; -dom (relikwie).
eiligtumbliOtinber, m. = heiligschenner.
*eiligung, w. —, —en = heiliging, wijding.
(leiffraft, = geneeskracht. Oeillraftis =
heil-, geneeskrachtig. 4eilltaut, I. = bereklauw; daglelie; heelkruid. *eil ifunbe, w. =
heel-, geneeskunde. Oeit ituttbig = genees-,
heelkundig.
w. = heel-, geneeskunde.
m. = geneeskundige; knoeier.
40104 = heilloos, reddeloos, wanhopig, jammerlijk, noodlottig; goddeloos, bedorven,
gemeen, snood;
. es fetter = noodweer.
w. = heilloosheid enz.
ieeit'llmetbobe, w. ; sutittet, I. = geneesilmethode;
-middel.
19
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fileit'anette, to. = minerale (gezondheids)bron.
*eit'fatbe, w. = balsem. befrfant = heilzaam,
gezond, nuttig, weldadig. .teitlantleit, w. — =
heilzaamheid enz. 4 eitWannee, W. = hellsleger, leger des hells. eeitlevutn, 1. —s, —s
u..ra = heilserum. *eitOlebre, w. = leer des
hells, der genade. OeitOlnittel, I. = hell-, genademiddel. 4 eitOlotbat, m. = heilsoldaat.
*ef101uabrbeft, to.= waarheid der genade.
eeitlrant, m. = hell-, gezondheidsdrank. *eit'.
tum, I. —(e)s. „turner = relikwie. eeilung, w.
—, —en = heeling, genezing. 4 eilunopropt,
m. = genezingsproces. 4 ertungOberfabren, 1.
= geneeswijze, kuur. 4eilung4tuiffenfttaft, w.
= geneeskundige wetenschap. 4 eit'berfaiyeen,
1. = geneesmethode.
I. *dm, 1. —(e)s, —e = woonplaats, thuis. II.
Oeint, %bo. = naar huis, thuis.
Oefnellarbeit, w.; sarbeiter, m. = thuisilwerk
(huisvlijt, huisindustrie); -werker.
*eilnat, w. —, —en = geboorte-, vaderland,
geboorteplaats, ouderhuis, thuis; (bie tette)
verblijfplaats. Oeilnatbererntigt rein = inwoner- en onderstandsrecht hebben. *eilltat.
lanb, f. = geboorteland. Oei'matiftb = vaderlandsch, van 't (of zooals in 't) geboorteland.
bei'matted = vaderlandloos, rondzwervend,
als balling. *eilttattofe(r) = zwerveling,
balling. *eilttatictein, m. = bewijs van staatsaanhoorigheid ; (voor Ned. dus) bew. van Nederlanderschap. OeilnaMulb m. = heemschut.
Oeilnat6borf, 1. = geboortedorp. OeilnittO.
tytfen, m. = haven van herkomst. *chttatO•
vet*, f. = inwoner-, onderstandsrecht.
befnebegeben 114, ft. (f).) = naar huis gaan.
toinebegieften, icfpx.. (b.), gbringen, unr. (1).) —
naar huis geleiden, ... brengen, thuisbrengen.
eeinectien, 1. -5, - = huiskrekel, heimpje.
frineeifett, fd)to. (r.) = naar huis ijlen. beilnetig
= gezellig, knus(jes), intiem. foilnein zie
anbeimeln. beinefabren, it. (i.) = naar huis
rijden, varen; (sours: heengaan, overlijden).
duet Ott, w. = terugtocht, -reis. 4eintlaft,
nt. = ('t) toevallen (van een erfgoed). ljeim'.
fatten, ft (i.) = toevallen (als erfgoed), vervallen (aan). fyinefinben (M), it (b.) = den
weg (naar huis) vinden. 4 eisn'frati#, w.=thuisvracht. tyintliibren, Id)w. (1).) = naar huis
brengen; (eitt9litabcben) huwen, trouwen met;
vgl. lraut. tleim'filOrung, w. = begeleiding
naar de wooing, naar huis (v. d. bruid). *eim's
gang, m. = terugkeer, -komst; overlijden,
heengaan. Oeinegeben, tint. (b.) = betaald
zetten. beinegeb(on, unr. (1.) = naar huis
gaan; (fig.) heengaan, overlijden. tjeim'geigen,
Id)m. (b.) = beimleud)ten (fig.). Oeilnifi4 =
inheemsch; vaderlandsch; eigen; als thuis, op
zijn gemak; [in huis] ; b..er battbel = binnenlandsche handel. eeinetebr, w. — = terugkeer,
-reis, -komst. beimlebren, icbw. (1.), 'locomen,
ft. (i.) = naar huis terugkeeren, .. komen, thuiskomen. Veinaunft, to. = thuiskomst. Oeint'.
leudjteu, icbw. (b.) einem = bijlichten; (fig.
ook) er van langs geven.
beimlitt = geheim, verborgen; heimelijk, in
't geheim, tersluik; ook = beimelig. oeitn'.
lic§feit, to. —, —en= geheim, geheimzinnigheid;
(gezelligheid, behaaglijkheid). Veim'ticbtuer,
.tuerei = Gebeimnistramer, .framerei.
beint'liCun, unr. UM = geheimzinnig doen.
49eincireife, w., =vitt, m. = terugreis, -nit. beim'.
fcbiden, fd)w. (b.) = naar huis sturen, ... zenden ; fig. = gleucb tett. frint'Aiffett, rd)w. (i.)

1eif3en.

= naar huis terugvaren. beinefebnen M,
id)w. (I).) = naar huis verlangen.
beinefen zie einbeimien.
kleint'ittitte, to. = eigen erf (Am. homestead);
bakermat, kweekplaats. fteinefueben, icbtp. (1).)
=be-, opzoeken ; (fig .)bez., beproeven, teisteren,
treffen. Seinefuttung, w. —, —en = bezoek;
bezoeking enz. vgl. .rucben. 5. 93/arid =
Maria's Visitatie (2 Juli).
beint'lltragen, ft. (b.); .treiben, ft. (I).) = naar
huis dragen; n. h. drijven.
*einetiiile, to. = valschheid, geniepigheid, gemeenheid, boosaardigheid, arglist. t einetiider,
m. —s, — = geniepigerd. oeintliidift0 =
valsch, geniepig, gemeen.
beinetutivtd = huiswaarts, naar 't vaderland.
4 eim'weg, m. = weg naar huis, terugweg; fid)
auf ben 5. macben = op weg naar huis gaan.
toefmlueb, 1. = heimwee. eeintituefett, I. = erf,
goed, bezitting. Oelmluollen, unr. (b.) = naar
huis terug willen. fyineaablen, fcbtv. (1.) =
terugbetalen ; (fig.) betaald zetten. Oeftn'ileben,
ft. (1.) = naar huis terugtrekken, ... reizen.
Veint'ing, m. = terugtocht, -reis.
*du, m.; Wreunb (Gevatter) .5. = vriend Hein
(de dood). .0 ein'titt, m. = Hendrik; blauer 5. =
slangekruid; guter 5. = (plant) Brave Hendrik.
helot = (gwst.) vannacht. vanavond, vandaag.
4 eina, m. = Hendrik, Hein; (ook) hooioogstmachine ; jeber .5. unb Stun3 = Jan (en) alleman.
Vein'ieltniintuten, f. = kabouter.
vei'vat, to. —, —en = huwelijk, echt; eine .5.
fcblief3en, tun = een h. sluiten, doen; 5. in eil
hereut matt mit Weil = vroeg (vlug) getrouwd,
Lang berouwd. Oei'raten, icbw. (1.) = huwen,
trouwen.
.0eVrat011antrag, m.; g anaefge, w.; 'bureau,
1. = huwelijksilaanzoek; -aankondiging (-advertentie); -kantoor.
beVratenbig = huwbaar.eei'vat4gebante,m.—
trouwgedachte, -plan. *ei'vat6gefutb, 1. =
huwelijksaanzoek. OeVratOgut, 1. = 931itgift.
inf'vatOtuftig, = trouwlustig. *eVratOftifter,
m. = koppelaar.
4 erratbbermittlev, m. = huwelijksmakelaar,
koppelaar. *ei'ratObertrag, M. = huwelijkskontrakt, huwelijksche voorwaarden.
Oefla: zie beir3a!
00(0 = (gwst.) heesch.
fiet leOen, RIM. (1).) = eischen, vorderen, gebieden, dringend verzoeken, tleildjer, m. —a,
—=eischr.
[beilttee = beirer].
teilcOefaii, m. = gebiedende zin.
Oefler = heesch, schor. Veilerteft, w. — =
heeschheid.
belt = heet, warm; vurig, driftig; einem ben
Slept b. madrn = iem. 't hoofd (den kop) warm
maken; was icb nid)t wet, macbt mid) nid)t I). =
wat niet weet, deert niet; b..
es Q3lut babett =
driftig zijn; es ging ba h. her = 't ging er heet
toe; (f id)) b. laufett = warm loopen.
Oet'fia: = heisal toe maar! goed zoo!
Veiffbiod, m. = (schp.) hijschblok.
beffrbliitig = warmbloedig, driftig. t eiffbansOf,
m. = oververhitte stoom.
I. beilen, ft. (l.) (id) bete; bie13; bief3e; bete!
gebeii3en) = noemen, heeten; beteekenen, beduiden; bevelen, heeten; bas beli3e id) piinftlid)
rein = dat poem ik stipt zijn; bas blef3e bie
. Cade nerberben = dat zou zijn de zaak bederven; bas will ettv. (niel) b. = dat beteekent
nog al wat; was beif3t bas? was roll bas b.? =
wat moet dat beteekenen? tole beir3t bas auf
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ettglifd) = hoe is dat, hoe zegt men dat in
't Engelsch? bas belf3t (b. b.) = dat is (d. i.), dat
wil zeggen (d. w. z.); es 1)ei1t = men zegt, er
wordt gezegd, 't bevel luidt; bier beif3t es wol)l
mit 9lecbt = hier mag men wel terecht zeggen;
bier (ba) 1)eif3t es aufgepaf3t (aufpa(fen) = oppassen is de boodschap; id) will ein adjehn,
tans beten, wenn... = ik ben een schurk, een
boon, als . ..; er Web mid) bleiben = hij bevel
(heette, zei) mij te blijven; wer bat bid) (bir) bas
gebeif3en = wie heeft u dat bevolen. II. beim,
ftw. (b.) = (zm.) hijschen.
beifferfiel# = vurig afgesmeekt. beiffgetiebt =
vurig bemind.
*eifftmutger, m. = geeuwhonger, hevig verlangen. beit'buttgrig = uitgehongerd. *en•
luffutalitine, w. = heete-luchtmachine.
*eifflportt, m. = driftkop, heethoofd. *dip
Wallerbelauttg, w. = beet-waterverwarming.
*eilter, —s, — = jonge boom, jonge beuk,
haagbeuk; 0., W. —, —n = ekster; meerkol.
toiler = helder, klaar, niet betrokken (bimmel,
.auf t, Dater, Zag); hel, licht; vroolijk, blij(de),
opgeruimd (Stimmung, VInblid, Spiel); (ir.) bas
wirb b! = dat wordt vroolijk (wat moois)!
[ eigeve], *ei gerfeit, tn. — = helderheid
enz. vgl. better; (allgemeine) b. (in vergaderingen) = hilariteit! beigent, 1cf)to. (b.) = ophelderen , opvroolijken.
.0eWabbarat, m. = verwarmingstoestel. Oda'•
bar= waar gestookt kan worden, met stookplaats. bei'ien, fcbtv. (b.) = verwarmen, stoken,
vuur aanmaken; 114 b.: bier es-.dimmer bei3t lid)
gut = deze kamer is makkelijk te verwarmen.
*el'aer, m. —5, — = stoker. *eliVidie, w. =
verwarmingsoppervlak. *deg* 1. = stookgas. eeialraft, w.= verhittings-, verwarmingsvermogen. *eislarOev, m. = verwarmingslichaam. .getaltuO, 1. = stookgat, vuuropening.
Oeii'material, 1. = brandstof. 4eientittel, 1.
= stook-, brand-, verwarmingsmiddel. *di'.
queue, w. = warmtebron. VeiVrauttt, m. =
stookruimte, -plaats. .9eierefir, 1., •rObre, w.
= verwarmingsbuis. tei&Itoff, m. = brandstof.
eel'iung, w. — = verwarming, ('t) stoken.
*el'ittugOtottage, w. = (aanleg voor) verwarmingsinrichtingen. 4eieborri4tung, w. = verwarmings-, stookinrichting, calorifere. *di'.
Wert, m. = warmtegevend vermogen.
*elate (spr.: . . tee), w. = Hekate (godin).
*efatout'be, w. —, —it = hekatombe (offer van
100 stieren, groot offer).
4eftar', 1. (u. m.) = hektare.
*alit, w. — = tering. *enter, m. —a, — =
teringlijder. beflifi0 = teringachtig, tering...
fteftogra4Aie'rets, fcbw. (b.) = hektografeeren.
*ettellgratnne, 1. '); ',tiger, 1. 1); •uteler, 1. 1)
= hektoligram; -liter; -meter.
eertor, In. = Hektor.
*en), m. —en, —en = held.
*erbenjfatter, 1.; .babn, w.; ', brief, m. ; .btub, 1.;
.bid)ter, m. = heldenlltijdperk; -loopbaan;
-brief (heroide); -boek; -dichter.
•et'benlIgebitbt, 1.; .fiefOlee0t, 1.; •Reitalt, w. =
heldenlidicht; -geslacht; -gestalte.
fterbentjaft = heldhaftig. berbettfiilm' = koen
(als een held), stout. 4erbettlieb, 1. = heldenlied, -zang, -dicht. *el'bettutiibiOett, 1. = heldhaftig meisje. Oet'betuntiflig = heldhaftig, als
een held. .teli benutut, m. = heldenmoed, held1)

u. tn.

bellfudp.

haftigheid. Oel'benutiitig = heldhaftig, moedig,
dapper.
*et'bettilittar, w.; •finu, nt.; .tat, w. = heldentl
schaar; -geest; -daad.
Oet'bettiltob, nt.; -tutu, 1. —s; •bolf, 1.; •ieit, w.
= heldenlidood, -dom; -yolk; -tijd.
*erbitt, w. —, —nen = heldin.
* elena, w. = Helena.
bet'fett It. (b.) (bu bilfft; bait; billfe; bilf! gebolfen)
= (einem) helpen; baten, dienen; einem bet
ber 1trbeit I). = iemand aan zijn werk h.; ibm
lit nicbt att b. = hij is niet te h.; id) farm bir tticbt
I). = ik kan er niets aan doen; fo wat)r mir eott
beIfe! = zoo waar helpe mij God! id) farm mir
nicbt ti., (abet. ..) = ik weet niet, (maar. .); er
wei3 lid) 3u I). = hij weet zich te redden, te h.;
t)elf Oott! = God zegen' u! bitft's rid% fo
fcbabet's nicbt = baat 't niet, 't schaadt ook niet.
* eller, m. —s, — = helper, hulp, ondersteuner ; (fcbw3.) hulpprediker. terferObelfer, m. =
handlanger, heler, medeplichtige.
I. *Wile, tv. —, —U, *ergot, m. —s, — =
(scheeps)helling. II. Verge, nt. —n, —n,
*Want, tn. —5, — = (Ibb.) (heilige)beeld.
*ergolltattb, 1.; •ltinber, nt. —s, — = Helgoll
land; -lander.
teliattgbud, 1. —, ..tbett = helianthus, zonnebloem.
eelifon, tn. = Helikon, berg der muzen.
*etiogra#bie', w. — = heliografie. 4* alma',
Wi've, w. = helio-, fotogravure, koperlichtdruk.
*diameter, 1. u. tn. = heliometer. *MI6,
tn. = Helios, zonnegod..9elluitoW, f. —(e)s, —e
= helioskoop, zonnekijker. eetioftat, m. —(e)s,
—e = heliostaat. *etiotvo4r, 1. —(e)s, —e =
heliotroop, zonnewende; zonnespiegel; (dellstoic) katteoog. belioben'trifib = heliocentrisch
(met de zon tot middelpunt).
bell = helder, hel, licht, schitterend, klaar,
levendig; b . . es ffieletcbter = schaterend gelach;
C). auf laden = schaterlachen; es ift fd)on 1) .. er
Zag = klaar dag; am I) .. en lid)ten Zage = op
klaarlichten dag; (es wirb) licht; I) . . er aBabn.
fittn = klinkklare onzin; bie b.. en Zrtinett =
tranen met tuiten, dikke tranen; 1) .. e Wreube
= levendige vreugde, groot vermaak; b. febett
= helderziende zijn; vgl. baufe, Stopf e. a.
Oell'auf' = helder, luid. bettlittgig = met
heldere oogen, klaaroogig, scherpziend.
bett'llbtau; •braun = lichtllblauw; -bruin.
lytt'bettfettb = helderdenkend. *ell ibuttfel, 1. =
licht-en-schaduw, licht-en-bruin, clair-obscur.
toelle, w. — = helderheid, licht, glans.
4ellebaribe, w. —, —n = hellebaard. * ette.
barbier', in. —s, —e = hellebaardier.
*ertenatt, 1. = (schp.) hel, bergplaats (under in
't schip).
balm, 1cfm. (1.) = hel(der)maken, verhelderen.
*Melte, In. —n, —n = Helleen, Griek. belle'.
Witt = Helleensch, Grieksch. *ellentWutu6, tn.
—, .. men = Hellenisme. .tellettiff, tn. —en,
—en = Hellenist.
*eller, tn. —s, — = penning, halve cent; er bat
feinen roten (gebogenen) b. = geen rooien duit;
auf, bet b. unb 43f ennig, bis auf ben letten b.
be3ablen = tot den laatsten halven cent betalen.
bertertic§t' : am I) .. en Zage = op klaarlichten
dag.
teflefOont, tn. —(e)s = Hellespont.
tiettlarbig = licht-, helkleurig. *efflut06, tn. =
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bleekvos. foll'glitniettb = helderschitterend.
Oell'grau, g gviitt = lichtgrijs, -groen. 1011'•
Prig = good, scherp hoorend; gehoorig; b ..e
Gtilie = hoorbare stilte.
Nellig = mat, moe(de).]
*elligreit, w. — = helderheid, glans, licht.
feenittg, m. —s, —e, 0., to. —,—en = (scheeps)helling.
Oeff'(1)eur§tettb = helder schitterend, h.
schijnend. itett'0)1tftt' = klaarlicht. beit'vot =
licht-, helderrood. fieffle4ettb = helderziend.
eelrfeber, m. = helderziende. belilliOtig =
scherpziend. $betrittOtigteit, w. — = helder-,
scherpziendheid. eet ituttg, to..— = verheldering, glans; ook = S elling.
•efiltieg, m. = Hell-, Doodeweg (landstreek in
Westfalen).
bell'ineft = helderwit.
*elm, m. —(e)s, —e = helm (hoofddekse!, van
een destilleerkolf, van 't roer); kap; koepel (van
kerktoren); dom; (gwst.) steel (v. bijl, hamer e. d.);
(ook afk. van) Wilbelm = Vim. *eltst'binbe,
w. = helmband. tOeint'bulik m. = helmpluim.
ii) eitst'back 1. = koepeldak. *ellit'feber, w. =
veer op den helm. 4eittefaratig = helmvormig.
*eltn'getublbe, f. = koepelgewelf. *eittegitter,
1. = vizier. eeint'Oota, 1. = helmstok, -hout,
roerstok.
*chaise*, w. —, —tt = ingewandsworm.
ktelatIvaut, 1. = glidkruid, blauwe godsgenade.
tiefnefdritud, m. = helmversiersel. *elm'.
ftattge, w. (op den Donau) = .ftod, m. = helm-,
roerstok. teittertuvA, m. = vizier.
*clot*, w. = Helolse.
4ehrte, m. —n, —it = Heloot.
eelbetien (t = t8), 1. = Helvetia. •elbeliev,
-tn. —s, — = Helvetier. balbelife6 (t = t)
= Helvetisch, Zwitsersch.
eemb, 1. —(e)s, —en = hemd; einen bis aufs S.
aus3iebett = iem. naakt uitschudden; bas S.
tit (ifegt) mir naber es ber Rod = 't hemd is
(mij) nader dan de rok; vgl. b 'dr en. *nib'.
&met, m. = hemdsmouw; itt b. .tt. — fotab'•
tivatelig = in 't overhemd, in hemdsmouwen;
gemeenzaam, onbeschaafd. *ettt'be, 1. —s, —tt
= bemb. *etit'betttvagett, m. = hemdskraag.
*ent'bentvaufe, w. = hemdsplooisel, jabot.
*enti bettutath m. = klein kind in 't hemdje.
•etn'bennabel, w. = borstspeld..emb iboTe to.
= hemdbroek, combinaison, hansop. .9entbd'.
tenni ufto zie bembarmel ufto.
leatigleb', m. —en, —en = halve bol. /bend..
We've, m. —tt —11 = halfschildvleugelige.
4)entilbOti've, w. —, —it = halve bol, halfrond.
teetttiftrCiunt), f. —5, .. dien = halfvers.
*ent'itte, w. —, —tt = (wagen)rem. ettt'uten,
fdp. (b.) = remmen; tegenhouden, stuiten,
belemmeren, hinderen; stremmen; schorsen;
inhouden, matigen, tegenwerken ; bemmenb =
hinderlijk. .etnnt'sabel, m. = remgaffel, vork.
*eittatlette, w. = remketting. •entut ittid, 1.
—les, —fe = beletsel, hindernis. 4)eututliOub,
m. = rem(toestel), remschoen ; hindernis;
einett S. anlegen = een rem aanzetten, hinderen, tegenhouden, -werken. eent imung, w.
—, —en = remming, vertraging; belemmering,
stremming, storing, verhindering; rem, &hap,
pement (uurw.).
4)etti btabtW, 1. — = hendiadys (stijlfiguur:
't noemen van fin begrip door twee woorden).
'melt, m. —(e)s, —e = hengst. .engit'fiitlen,
1. = hengstveulen.
•ettfel, tn. —s, — = hengsel, oor, handvat.
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•ettletgla8, 1. = glas met een oor. oen'telforb,
m. = hengselmand. bettlettt, fd)ro. (b.) = een
hengsel, een oor maken aan. 4)ettleftee, m. =
pot met hengsel, met ooren; *en'teltabfMen, 1.
= (ook) potje met 2 ooren (iem. met de handen
in de zij of in de zakken).
Oettlett, fd)w. (b.) = (op)hangen. fiettlen4tuert,
= waard om opgehangen te worden. 4en'ter,
m. —s, — = beul; duivel, drommel; gum b.! —
wat drommell bar3 bid) ber b.! = de duivel haal
je! id) babe ben b. bay ou = ik geef er den brut
van; vgl. fragen.
4enler(6)11beil, 1.; -bled, m. = beulsjibij1;
-blok.
een'ter(d)nta01(iett), F. (w.) = galge-, afscheidsmaal. Oettlev(4)uttifiig = ,als een beul,
wreei(aardig), beuls..., beule...; verduiveld.
tietti:evtlfditnert, f.; anattb, W.; 4 4tnetrit, m. -beulsilzwaard; -hand; -knecht.
oenina, w. — = henna (een plant).
4en'ne, w. —, —n = hen, kip; eine b. mit
eporen = een kat van een vrouw.
ieen'ttegatt, 1. —(e)s, —en u. —5 = hennegat
(gat voor de roerpen).
ktetettegatt, 1. = Henegauwen.
*ettviette, w. = Henriette.
4enviqualre (spr.: clrikatre), m. —s, —(s) =
Henri-quatre(baard).
.900ailto4, kt ebfrtiftqu4), m. = Hefaistos (god
van 't vuur).
.9 e4r0e, w. —, —tt = (gwst.) geit.
bewboo .t = hephepl joodl smous!
teeptiubcnb i (spr. . .kord), m. —(e)s, —e =
groote septime; (zevensnarige) Tier.
ktet)tae'ber, 1. —s, — = zevenvlak.
fieV = hierheen, hier; vandaan; nur 1). bamit! —
geef (spreek) maar op! voor den dag er meel non
ba b. = van dien kant; von oben b. = van boven
(hierheen); um mid) b. = om mij heen; bin nub
I). = heen en weer: WO ift, fommt er I).? =
waar is, komt hij vandaan? binter einem I). fein
= iem. achternazitten, vervolgen; birder etw.
I). fein = druk met lets aan 't werk, bezig zijn;
fiber eittett b. feitt = iem. overvallen, zich op
iem. werpen: fiber etw. b. fen = zich met lets
bezighouden; non alters I)., von jeber = van
oudsher; es ift fd)on lange, ein .3ct1)r b. = 't is
. al Lang, een jaar geleden.
*era, w. = Hera, Juno.
bevabi = naar beneden, neer, omlaag; ben
etrom 1. = stroomaf.
§evab ibetalifott, fd)to. (I).) emit = iem. naar
beneden laten komen; itib b. — (de moeite doen
naar) beneden (te) komen. Oevab'bliden, fdp.
(1.) = neerzien, naar beneden zien. bexabi.
bviiden, fcbw. (b.) = neer, naar beneden drukken ; (bie Fl3reife) omlaag doen gaan. Oevab's
finbett, ft. (b.) = den weg (naar beneden) vinden.
bevabliefiett, Pm. (t.) = afsmeken. berab'.
gefi(e)n, um. (1.) = naar beneden gaan
(loopen); dalen, afhellen; (van prijzen) dalen.
bevab'bopeitt, fcbw. (b.) = (een gedicht e. d.)
afdraaien. Oevablolient, fd)to. (f.) = naar beneden komen rollen, tuimelen. forablantaten,
ft. (f.) = naar beneden komen, neerkomen; aan
lager wal komen, vervallen, verloopen. limb'.
tam, it. (b.) = neer-, naar beneden laten,
Morbange) laten zakken; (etw. nom 43reife)
laten vallen; fit§ 1, 3u einem = tot iem. of-,
neerdalen; ba3u let[3t er ficb nicbt berab =
daartoe verlaagt hij zich niet; fid) I). etw. st tun
= zich verwaardigen tot lets. forablaffettb =
minzaam, vriendelijk, gemeenzaam; '44 dq
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hoogte. aerablallung, w. — = neerlating, verSur (5ewerbefteuer
= in de bedrijfsbelasting
mindering; minzaamheid, gemeenzaamheid.
aanslaan; Sum Striegsbieurt = oproepen;
Sur Itberarbeit = overwerk laten verrichten;
^ evablefern, (1).) = opdreunen. bevab'•
***Went, !dm. (b.) = verminderen, verlagen. O., (f.) = naderen. fteranliic§ten, itto. (1).) =
aankweeken, -fokken.
berablc§affen, idno. (b.) = naar beneden brengen, bezorgen. Oevabli§ieflen, ft. (b.) = neer-, te'vauti§ zie eiberaudj.
afschieten; (van boven) naar beneden schieten; Omni" = (naar) boven, op(waarts), omhoog;
4., (1.) = snel neerdalen, naar beneden, neer- non unten = van onder op; nur 1).! = kom
schieten. §erable§en, ft. (b.) = neerzien; auf
maar bovenl al hoogerl Don bort b. = van daar,
eittett = (met minachting) op iem. neerzien.
van dien kant. §evaurbeft§Waven, idiom. (b.) —
Oevab'14e**, fcbw. (1).) = neer-, afzetten; einen bezweren, oproepen. Oevaufbringen, unr. (1.)
= (naar) boven brengen; boven-, op-, omhoogI). = iem. in diskrediet brengen, in rang verlagen, degradeeren; (bie 2Obne, bie $reife) ver- krijgen. §evauffinben (fib), ft. (1.) = den weg
minderen, doen dalen, verlagen; wetter =
naar boven vinden. herauffulytuerten, fcbro.
lager prijzen; 3u ftarf berabgefetten $reifen =
(1.) = naar boven rijden, trekken, brengen.
tegen veel verminderde prijzen; fit§ 0. = zich §evauflommen, ft. (f.) = naar boven komen;
verlagen. ,terableliung, — = of-, neer- opkomen; hooger-opkomen. .9evaurtunft, tu.
zetting; verlaging, degradeering; verkleining;
= opkomst, ('t) opkomen. §evannmffen, idnu.
minachting; vermindering, verlaging. forabi• (1.) = (eine dare) opdrijven. §evaurviiden,
fcbw. (b.) naar boven, omhooghalen, trekken,
finten, ft. (i.) = dalen, zakken. §evab'fteigen,
ft. (i.) = afstijgen, afdalen, naar beneden komen. rukken, dichterbij halen, schikken: b., (f.) —
(I).) = (ein 3nftrument)
(in rang) vooruitkomen, -gaan. ftevaufft§vau•
fterabiftimmen,
lager stemmen; seine 91n1priid)e = minder ben, fcbw. (b.) = opschroeven, (prijzen) opeischen, lagere eischen stellen ; 14. = (verder) drijven. *ernurfe4ung, to. = verhooging (van
matigen, verminderen; terneerslaan, neer- tarieven e. d.). §evauflieben, ft. (ti.) = op-,
6mhoogtrekken, op-, omhooghalen; (3u lid))
slachtigimaken; een toontje lager doen spreken.
opheffen; b., (f.) = opkomen, (Dom tiewitter,
§evairtniivbigen, fcbw. (b.) = verlagen, verSturm) komen opzetten.
nederen, in minachting, in diskrediet brengen.
forablle§en, ft. (b.) = neerhalen, -trekken, beraub' = (naar, buiten, (er) uit; Don Innen =
laten zakken; einen = iem. naar beneden van binnen uit; nad) Dorn = naar voren, op
(aan) den voorkant; be = hierheen; (sum
halen, verlagen, vernederen, in minachting
,auf e) b! = er uitl de deur uit! 't huis uitl
brengen; (i.) = naar beneden gaan, trekken.
grabe b. = ronduit; I). mit ber Sprate! —
4)e'vatte4, m. = Hera,kles, Herkules.
m. —n,
= Heraklide (nakomeling v. spreek op! laat hooren, wat je op je hart hebt!
(ttur) bamit! = voor den dag er mee! bas
Herakles).
Oucb ift nod) nid)t = nog niet uit(gekomen).
ernTfit', m. = Heraklitus (de pessimist).
beranWavbeften, fcbto. (b.) = naar buiten, er
— = heraldiek, wapenkunde.
geerat'bit,
uit werken; f idj 0. = zich er uit werken, zich
*evarbiter, m. —5, — = heraldikus.
er uit redden. berattOleiten, ft. (b.) = uitbifi§ = heraldisch.
bijten; ben Weittett = den fijnen man spelen;
§evan' = hierheen, naar dezen kant, aan, nader;
kom maar bier! Otratebilben, fd)w. WO ft. = zich er nit redden. §evauWberommen,
nur b.!
ft. (b.) = naar buiten, er nit krijgen; (nod)
(b.) = vormen, ontwikkelen, opvoeden,
foran'bili§en, fcbw. (1.) = opbloeien, -groeien, (belb) terugkrijgen; (ein Oebeimnis) ontdekken;
= (ook) klaarspelen.
(ein 9lettieT) raden; etw.
zich ontwikkelen. §evan'ge§(en), unr. (1.) —
naderen; an eitten = naar iem. toegaan, iem. bevanbibensii§en fcbw. (h.) = naar buiten
naderen; bei einem b. = bij iem. aanloopen. komen. beraub'bilben, icfm. (I).) = ontwik(0e)van'§'altenfit§=fici) b a3ub a It en. §evan'• kelen, vormen. §evanO'bretten, ft. (b.) = uitlawmen, it. (1.) = aan-, naderkomen, naderen; breken -trekken; braken; Ii., (1.) = uitbreken.
fomm beran! = kom maar op! §evan'toden, forttuirbvingen, um. (b.) = (naar) buiten, er
(aan)lokken. §eran'tnat§en fit§, uit brengen; er uit krijgen; ontdekken, raden;
fcbw. (1.)
Rini. (1).): an einen=lem. naderen, op iem. toe- eindelijk begrijpen; er fonnte Fein fort =
geen woord uitbrengen, er geen woord uitkrijgaan, iem. 't hof gaan maken; fid) an etw.
met (aan) lets beginnen. beratestabett, idnu. (1.) gen. §evaub'bre§en, idno. (b.) = (er) uitdraai= naderen, oaken; dreigen (von ffiefabrett). en; ook = berausfebren 1. lovaubla§ven,
§evan'veifen, fdjw. (1.) = rijpen, rijp worden, ft. (1.) = naar buiten rijden, varen (d. w. z.
naar buiten brengen); Q., (f.) = uit-, naar
zich ontwikkelen. §evaniviiden, fdno. (i.) =
buiten rijden, varen; naar buiten, er nit vliegen,
aanrukken; dichterbij schuiven, komen, schik't kwam er
ken; ft. (b.) = aanschuiven, dichterbij schui- schieten; es fubr mir fo beraus
zoo plotseling uit, 't ontschoot me zoo opeens;
ven, zetten. beran'It§affen, idno. (f.) —
etw. berauspiaten.berauW•
mit etw.
aanbrengen, -voeren. beran'fprengen, fcbw. (f.)
uit velen vinden, herkennen,
finben, ft. (b.)
= (komen) aangaloppeeren. §evan'tveten, ft.
ontdekken; (W) = elkander vinden, her(i.) an (OM.) = naderen, nadertreden, toekennen,
ontdekken;
uit den doolhof geraken
stappen op; etw. tritt an einen beran = sets
(ook fig.). it evaublorberev, m. —s, — = nitgewordt, lets komt voor, nadert iem. Oran'.
= uitdagen,
Wattle**, ft. (1.) = opgroeien, zich ontwikkelen, dager. §evaublorbern, fcbtro.
groot worden, toenemen; Sum Mann 1. = tot -tarten, aanzetten, .hitsen; terugvorderen,
een man opgroeien; bas b.. be Mefcblecbt = 't -eischen teveel betaalde e. d.). eeraublerbe.
rung, w. = uitdaging. §evanWffiliten, lotto. (b.)
opkomende geslacht„ Oevan'inagen 1104,
= voelen, als van zelf merken. bevaublittern,
(b.) = zich wagen aan, ('t) aandurven; er bij
durven..forattlieben, ft. (b.) = aantrekken, fcbm. (b.) = doorvoeden, dikker maken, vetmesten. 4)evannabe, w. = teruggave, resti-halen, -voeren; einen 3u etw, = (zeer alga
iem. lets laten verrichten, lets opdragen, tot tutie; uitgave (van een boa be.). §eraub'fieben,
ft. (b.) = naar buiten geven, aangeven (door een
lets verplichten, aan lets doen deelnemen:
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raam bijy.); terug-, op-, afgeven; teruggeven,
-betalen ; (een boek e. d.) uit-, in 't licht geven; er
fonnte mit nicbt = (ook) hij kon me niet
antwoorden. teraub'geber, m. = uitgever.
Oevaub'geb(e)n, unr. (1.) = uit-, naar buiten
gaan; (Don WIedett) er uit gaan; mit ber epracbe
= ronduit, vrijuit spreken. berauWbaben,
unr. er uit hebben; id) t)ab's beraus = ik
ben er (achter), ik heb 't gevonden. beran#'•
)(Jebel*, ft. (b.) = (er)uit lichten, beuren, helpen.
berauWboien, fd)w. (b.) = (er) uithalen. beya
auOlegetn, fcbw. (b.) = (einen) er uit kegelen,
gooien; vgl. ausfegein. bertutOlebren, fdro.
(1).) = 1. naar buiten vegen; 2. (ben ed)elm
ufw.) laten zien, (zich) toonen (als). berau#'•
fcbw. (b.) = de pit, kern er uit halen;
(fig.) muggezifterig uitpluizen, bedenken.
beraubliatteben, 1 cbw . (I) .) = (door applaus)
terugroepen (op 't tooneel). bevau011auben,
•Illigetn, •rnbcbeln, •Tnobetn, fd)w. (b.) zie
berausfernen (fig.). bevauOltopfen,
(l.) = uit-, er uit-, naar buitenkloppen.
bevaub'fononen, ft. (f.) = er uit, naar buiten
komen ; uitkomen : verschijnen, bekend worden;
babel fonunt nicbts beraus = dat leidt tot niets,
helpt niets, loopt op niets uit; was fommt ibm
babel beraus? wat heeft hij daaraan? wat
wint hij daarmee? bas fommt auf eins (ook: aufs
Oleicbe) beraus = dat komt op 'tzelfde neer;
fie lam mebr auf ben l3ater beraus = zij had
meer van haar vader. bevanWlangen, fcbw. (b.)
= toesteken, naar buiten steken. beraubi•
Tauten, fd)ro. (b.) = opbellen, uit 't bed bellen.
bernudlefen, ft. (b.) uitlezen, -zoeken; er uit
lezen, er uit opmaken. bernu011igen fich, ft. (b.)
= zich er uit liegen. berauWntatben,idm. (1.) —
er uit doen, er uit krijgen; f idj b. = uit-, naar
buiten gaan, vertrekken; vooruitgaan, funk
worden.; zich er uit werken. berm*Wnsuitern
jicO, fcbw. (b.) = vooruitkomen; opknappen.
berauWnetmen, (1).) = er uit nemen; ficb
etw. b. = zich iets aanmatigen; (fid) Wreibeiten)
veroorloven. berau#'01a4en, icbw. (b.) = uitbarsten, (er) uitflappen; mit etw. = iets (er)
uitflappen. berauW#Inten, film. (b.) = uit-,
naar buiten kloppen; (een akteur) met applaus
terugroepen; trappelend uitjouwen. berau6's
#ettern, fcbte. (f.) = luidruchtig, met geraas en
lawaai er uit vallen, naar buiten komen; mit
etw. iets er uitflappen; b. (b.) = er uit
smijten, er uit bulderen. tyvaubliutien, icbw.
(1.) = optooien, -pronken, -smukken, -dirken.
beraWragen, fcbte. (b.) = (voor)uitsteken.
bevauWreben, id m. (1.) fret = vrijuit spreken;
110 b. = zich er uit praten. beraub'reifien,
(b.) = uittrekken, -rukken, -scheuren; uit de
verlegenheid helpen, redden; IA = zich er
uit redden. berauWriiden, film. (b.) = naar
buiten, te voorschijn halen; (Gelb) voor den dag
halen, dokken, over de brug komen; mit ber
epracbe = spreken, voor den dag komen met
lets; er riidt nicbt aus feinem q3blegma beraus =
hij komt niet uit zijn plooi. berat*O'rufen, it. (1.)
= naar buiten roepen; (einen ecbaufpieler)
terugroepen (op 't tooneel). bevaud'rutitbett, 1 d)w
= er uit glijden, er uit schuiven. berand'•
fagen, ftw. (b.): etw. fret, gerabe = iets
gerust, ronduit zeggen. berauWitbaffen, fcbw.
(1) .) = naar buiten brengen, bezorgen; weg-,
uitmaken. berauOIMeren fit% fcbw. (b.) = zich
wegscheren, zich -pakken. beraudlebinben, ft.
= er geld uit slaan. beraublrbla•
(b.): Oelb
gm R. (b.) = uitslaan; uitdrijven, verjagen ;
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naar buiten slaan; (einen (5ewinn) er uit slaan,
er uit halen. bevaublebnen fd)13). (1).) —
vurig er uit verlangen. beraublteb(e)n, unr.
(b.) = uitsteken, vooruitspringen. Oevau#'•
itebten, ft. (b.) = er uit steken; iidj b. = ontsnappen, wegsluipen. beraubjtellen, icbw.
(b.) = buiten plaatsen, zetten; ten toon stellen; fhb b.: es gent fid) beraus bad... —
't blijkt dat...; er fteffte ficb ale einen
epion beraus = hij bleek een spion te zijn.
berauWitreden, fcbtv. (b.) = uitsteken (bie
3unge 3. 0.). berauWittekben, it. (b.) = uit-,
wegstrijken; ophemeln, in de hoogte steken.
berat*Olttivien, icbw. (b.) = naar buiten, er uit
werpen, storten; b., (f.) = naar buiten, er uit
stormen, vliegen, storten, vallen. beraubluatb•
fen, it. (i.) = uit (lets) opgroeien, uitkomen,
ontspruiten; aus (einen Stleibern = uit de
kleeren groeien; vgl. bals. beraub'Werfen, ft.
(1.) = er uit werpen. berauwwidefn = aus.
roideln. beraubluimmein, idm. (1.) = (er)
uitbonjouren. beraubluinben, it. (b.) —
(zich) er uit draaien; er uit helpen, redden,
(zich) los-, er uit werken. beraublunelln, unr.
(b.) = er uit, naar buiten willen; nid)t mit ber
Sprad)e = zich niet willen uitlaten, niets
willen zeggen, er omheen draaien. beraub'rniit•
gen, fcbw.. (1.) = met moeite en geweld uitbrengen. beraublablen, fcbw. (b.) = terugbetalen. berattWgeben, ft. (ti.) = uittrekken,
er uit, naar buiten halen, trekken; uit de verlegenheid helpen, redden; (bie l ewer) uithalen;
b., (f.) = er uit trekken, verhuizen.
zuur, wrang, bitter, hard, rauw, scherp.
forb
*erba'rinnt, 1. —a, ...Tien = herbarium.
— zie berbbeit.
$er'be,
berbei' = hier(heen), er heen, er bij, aan, toe.
berbeiliibven, fcbw. (b.) = aanvoeren, tot
stand, teweegbrengen, aanleiding geven tot,
veroorzaken, ten gevolge hebben. berbellaffen,
ft. (b.) = toe-, er bij laten; fit* b. = zich laten
vinden, zich verwaardigen; ba3u laffe td) mid)
nidjt berbet = (ook) daar kom (treed) ik niet in.
berbeilmben fdp. (b.) = naderen, er
naar toe gaan. berbeiltbaffett, ictyw. (b.) —
aanbrengen, bezorgen, verschaffen. fterbei'•
ftiirben, icbw. (1.) = toe-, aansnellen, toeschieten. berbeilragen, ft. (b.) = aandragen,
-brengen. berbeilvinten, id)w. (b.) = naar zich
toe wenken. berbeiltiiitticben, fcbw. (b.) etw. =
verlangend uitzien naar iets, er naar verlangen.
naar zich toe trekken,
berbeiliebett ft. (b.)
(f.) = naderen, aankomen,
aantrekken;
komen opzetten.
beebefontmen, rt. (b.) = (bier) krijgen; (we fell
id) es) vandaan krijgen? ber'bendiben, fd)w.
(1) .) = (hierheen) laten komen'; ficb b. —
(hierheen) komen.
4ev'berge, w. —n = herberg, onderkomen,
logement. ber'bergen, fd)ro. (1.) = verblijf
houden, logeeren; herbergen, huisvesten. *eV •
bergOntutter, w., abater, m. = (in gildeherberg)
waard(in); (nu ook) kostvrouw, -baas.
bev'beftelten, fd)w. (b.) = oproepen, ontbieden.
ber'beten, fcbw. (I).) = opbidden, (een gebed)
van begin tot eind opzeggen, opdreunen.
*erb'beit, 4er'biereit, w. —, —en = zuurheid
enz. vgl. berb.
ber'bitten, ft. (b.) (hierheen) verzoeken, ontbieden. beebringen, unr. (1) .) = (hierheen)
brengen; vgl. bergebrad)t.
herfst; (gwst.) wijn.9 Witt, m. —es, —e
oogst.
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V erbit'llabenb, m.; .arbeit, w. ; sbiume, w. =
herfstjlavond ; -werk (-arbeid); -bloem.
Oerb ifteitt, 1d)w. (I) . ) = herfstachtig worden.
forbIten, fdpo. (1).) = (wijn)oogst houden; es
berbitet = 't wordt herfst. Verbitferien, M. =
herfstvakantie. berbittit§ = herfstachtig;
herfst.... 4erbitting, m. —s, —e = herfst-,
najaarsvrucht, late vrucht, nakomer, champignon. 4erbittuft, tv. = herfstlucht. berbft'o
mitilig = herfstachtig.
Verbffiltneffe, w. ; ittactitglet*, w. = herfstlijaarmarkt (najaarsbeurs); -nachtevening.
Verbit'llOunft, m.; ')ant, w.; with*, w. =
herfstllpunt; -zaaisel (-koren); -tijloos.
ber'butfiltabieren, fcbw. (b.) = geheel (af)spellen.
Verb, m. —(e)s, —e = haard (ook fig.), stookplaats; te-huis; brandpunt; nest, roest (eines
91auboogeIs); vormbodem (Oter3erei); vinkebaan; eigner b. tit Oolbes Wert = eigen haard
is goud waard; einen b. grattben, vgl. batts.
itanb; er bat weber ,aus noon b. = heeft geen
onderkomen. Verb'aft0e, w. = haardasch.
VerbIlett, 1. = haardplaat. 4evb'bui§, I. =
veestamboek.
0 er'be, w. —, —It = kudde, troep, schaar. ber''
benveidj = rijk in kudden. V er'bentier, 1. =
kuddedier. Oer'bettwelle = bij, in kudden.
Verb'fini, m. = lokvink. Verb'gelb, 1. .1tetter,
to. = haardgeld, -belasting. VerbWatte, w.
= haardplaat.
.e're (spr.: heeree), w. = Hera, Juno.
lierebitile = hereditair, erfelijk. Verebitiir, w.
— = herediteit, erfelijkheid.
for'eiten, fdro. (1.) = aan, toesnellen.
herein' = naar binnen, binnen; b.! = binnen!
bereitt'bentiiion, film. (b.) = naar binnen
laten komen; fit§ 0. = naar binnen komen.
Oevein'bretten, rt. (1.) = invallen, binnendringen; aanbreken, inv.; b. fiber (!iff.) = overvallen, treffen. Oereittlattett, it. (1.) = (er)
in vallen; er in, in de val loopen; mit etw.
b. = bedrogen uitkomen met iets. herein''
legen, febw. (b.) = er in leggen; (fig.) een
koopje leveren, er in laten loopen. 4eveitt'.
fOneien, id)w. (1).) = naar binnen sneeuwen; 0.,
(1.) = onverwachts verschijnen, uit de lucht
komen vallen, komen aanwaaien. Oerein'iteblett,
ft. (h.) = steelsgewijze naar binnen brengen;
iidj O. = (naar) binnen sluipen. f)erein'iiefjen,
rt. (b.) = (naar) binnen trekken, sleepers; O., (1.)
= naar binnen trekken, gaan; naar de stall
trekken.
fier'eviiitgen, fd)w. (b.) = van begin tot eind
vertellen, opvertellen. ber'faOren, rt. (i.) =
(daar)heen varen, rijden; (varende, rijdende)
aankomen; fiber einen b. = zich op iem.
werpen, iem. overvallen, iem. toesnauwen; mit
Zorroilrfen, Scbimpfreben fiber einen b. =
iem. met verwijten, scheldwoorden overladen;
0. (b.) = (hierheen) brengen (in waxen, per
schip). *evlatirt, w. = terugrit, -reis; rit enz.
hierheen. Oerlaiten, rt. (1.) fiber einen = iem.
overvallen, op iem. aanvallen; iem. uitmaken
voor al wat leelijk is. Oerlittben 04), it. (b.) =
zijn weg (hierheen) vinden. .9er'nnbe, w. =
overgave, ('t) opgeven; verstrekking..ter'fiang,
m. = nadering, komst; (ver)loop, gang, toedracht. 4er'geben, g. (b.) = geven, verstrekken;
aan-, op-, overgeven; lit§ 3u etw. b. = zich tot
iets leenen, zich voor iets laten vinden; (ba3u
miScbte id) meinen stamen niobt) willen leenen;
bide Gelfe gibt wenig ber = geeft wenig af. bee.
gebrat§t = traditioneel, gewoon, van ouds in
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gebruik zijnde, (over)oud. berigebraOterma'.
ben = naar oude gewoonte, oudergewoonte.
ber'ge0(e)n, unr. (1.) = komen, naderen,
loopen; (()inter, nor, nebert einem) aanloopen;
(To ob. fo) toegaan, gebeuren; wie lit bas bet.
gegangen? = hoe is dat (toe)gegaan? hoe heeft
de zaak zich toegedragen? es gent ba bocb
(luftig) ber = 't gaat daar voornaam, rijk
(vroolijk) toe; es gent fcbarf ber = 't gaat er
heet toe; fiber (9Iff.) b. = met iets aan 't werk
gaan, iets aanpakken, iets aanspreken (fig.);
Lent gent's fiber bid) ber = nu hebben ze 't over
jou, moet jij 't ontgelden, krijg jij je beurt.
tor'gebüren, Id)w. (b.) = (thuis) behooren, op
zijn plaats zijn. ber'gelaufen = hierheen gekomen, geloopen; b.. es lad = lui die op een
stroowisch zijn komen aandrijven, vagebonden,
(vreemde) zwervelingen. beebalten, it. (b.) =
(bie battb, ben but) ophouden, toesteken; er
muf; immer b. = hij moet 't altijd ontgelden,
't gelag betalen; mein Oeutel bat b. mill-fen =
ik heb moeten bloeden, (op)dokken. beetplen,
fcbw. (1).) = hier(heen) halen, (weg-, vandaan)
halen ber'bOren,icbw. (b.) = (toe)luisteren, toehooren.
4e'r1ng, m. —(e)s, —e = haring; wir icti3en (en.
gepilifeIt) tote bie b.. e = (ingepakt) als haring(en) in de ton; gertiud)erter b. = gerookte
bokking; iiberipannter, wabniinniger b. =
(scherts.) halve Bare.
Ve'rittg011biile, w. ; ' fang, m., .tnitiO, w. =
haringlibuis ; -vangst; -hom.
I. fierlontmen, It. (1.) = hier(heen) komen, aankomen ; (ergens) vandaan komen, af-, herkomstig zijn; voortspruiten. II. Verlommett, 1.
—5 = afkomst, afstamming, oorsprong; gewoonte, gebruik.
Oer'fOntntlicb = gebruikelijk; gewoon, traditioneel; bas b .. e lRed)t = 't gewoonterecht.
fierlattnett, unr. (b.) = kunnen naderkomen,
er bij kunnen. Oer'frietben, 11. (1.) = hierheen
kruipen. Oer'friegett, fcbto. (b.) = -b ef ommen.
Ver'fule6, m. = Herkules; b. am Scbeibewege =
H. aan den lumisweg. fterfulift§ = Herkulisch.
4eauttft, w. — = (aan)komst, nadering; af-,
herkomst; afstamming, geboorte, oorsprong,
famine; 4 evliinfte, 131. = goederen, waren
(met 't oog op 't land van oorsprong, bijv. 10.
afrifattlicbe b.). berlailett, fcbto. (b.) = stamelen, af-, opstotteren. berlangett, icbw. (b.) —
aanreiken, -geven; er fann ttid)t b. = han bier
niet bij. berlaffett, It. (b.) = hier(heen) laten.
Oerlaufett, ft. (1.) = toesnellen, komen aanloopen; vgl. h erg erauf en. berleiern, fobw.
(b.) = op-, afdreunen, afdraaien. fter'leifyn Ott
= ficb bergeben. Oerleiten, 1d)w. (b.) =
hierheen leiden, h. brengen; afleiden. beetelett,
rt. (b.) = een(tonig) op-, af-, voorlezen, opdreunen.
Verling, m. —s, —e = onrijpe druif.
*Witte, to. —, —rt = kornoelje.
beelodett, rchw. (b.) = hierheen lokken aanlokken. bev'matten liti), icbm. (h.) = hierheen
gaan, zich hierheen begeven; lid) fiber (9iff.)
b. = op iets aanvallen.
Vermanbab' (spr. ..daat), w. = Hermandad,
politie.
4erntapbrobir, m. —en, —en = hermafrodiet,
tweeslachtige.
VerIttarfcb, m. = marsch hierheen.
Ver'ute, w. —, —n = herme, Hermeszuil.
V ermelitt', 1. (als „bout'' m.), —s, —e = hermelijn. 4 erntelitt'm antel, m. = hermelijnen
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mantel. teruselin'015, m. = hermelijnsbont.
*cemented!, w. — = hermeneutika, uitlegkunst.
*er'snenfitule, w. = Hermeszull.*teuteb, m. =
Hermes, Merkurius.
If)enstelifc§, = hermetisch, luchtdicht.
*erten, w. = Hermien, Hermine.
forInnelnetn, 1d)tv. (b.) = (af)mompelen. *V.
mallets, unr. (b.) = hierheen moeten.
bernae4' = toen, daarna, vervolgens, later.
beeneinnen, ft. M.) = vandaan, wegnemen,
vandaan krijgen, weghalen, ontleenen; eitten 1).
= tem. onderhanden nemen, de les lezen; wo
all bas Gelb 1).? = waar krijgt men al dat geld
vandaan? wob. nub nicbt fteblen? = hoe komt
men er op een eerlijke manier aan? Oev'ssennets,
unr. (b.) = opnoemen.
ftevnie'ber = naar beneden, ne(d)er.
Oeenötigen, fcbw. (b.) = (hierheen) uitnoodigen,
noodzaken (hierheen) to komen.
t evobian, m. = Herodianus.
t ereboe, m. = Herodotus.
*ere'enatter, 1., .geit, w. = heldeneeuw,
-tijd(perk). t evorbe, w. —, —n = herolde,
heldenbrief (een dichtsoort). tovolltb = hero!sch,
heldhaftig. toereiWnsu&, m. = heroisme, heldenmoed.
.9e'ro1b, m. —(e)s, —e = heraut, krijgsgezant,
bode, uitroeper. te'rolbOautt, 1. = ambt van
heraut. *e'rotbOrunft, w. = wapenkundo,
heraldiek.
ee'rondbrunnen, m. = fontein van Heron.
.te'rod, m. —, beroen = heros, held, halfgod.
beeplappern, Km. (b.) = aframmelen, -ratelen.
*err, m. —(e)n —en = heer, meester, gebieder, eigenaar; cavalier; diner Cade b.
werben = een zaak meester worden; rein
eigner 5. rein = zijn eigen heer en meester
zijn; jeber fiubet feinen .6..11 = er is altijd
baas boven baas; 3br b. Rater = (Mijnheer)
uw vader; b. ecbul3e = Mijnheer, de Heer
Schulze; gnEtb iger b. = weledele Heer,
Mijnheer; mit grof3en b . . en ift nicbt gut
Sliricben Olen = met groote heeren is 't kwaad
kersen eten. t erv't§en, 1. —a, — = heertje.
ber'rerbssen, fdp. (b.) = (na)rekenen, oprekenen. tyereirben, fcbtv. (b.) = hierheen
reiken, aanreiken. kier'reile, to. = reis hierheen, terug-, thuisreis. ber'reilen, lotto. (f.) =
hierheen, terugreizen. tyeeeiten, R. (1.) =
hierheen rijden.
etrivenlIanbug, m.; iarbeit, w.; • artifel, m.;
-bab, 1.; -bent, W. = heerellkostuum (-pak,
-kleeding); -dienst (.arbeit mad)en = ook: voor
heeren werken); -artikel; -bad; -bank (v. d.
edelen in latzddag e. d.).
4er'renfibauer, m.,• %blase, w.,• =bent, 1.;
.burg, tv. = heerellboer; -peer; -brood (=brot
ellen = dienstbaar zijn); -huizinge (ridderburg).
Ver'renbienft, m. = heeredienst; 5. gebt vor
Oottesbienit = plicht tegenover zijn meerderen gaat v6Or alles. t ee'renellen, 1. = fijn
eten, lekker maal. eer'renfalyer, in. =
amateur(-wielrijder enz.). Oer'renge1Oft, 1. =
zaak van heereartikelen. *er'renlymb, W. -macht van den heer; 55 . get)t burcbs gan3e
Sianb = groote heeren hebben lange armen.
oev'venbau4 r f. = heerehuizing, slot; (in
q3reuf3ett) Heerehuis, Eerste Kamer. 4ev'ven.
Oef, m. = wooing van den land-, ambachtsheer,
slot, kasteel. Oer'venlo4 = onbeheerd; vagebondeerend ; I) .. es Oefinbel = vagebonden,
landloopers; I) .. es Out = onbeheerd goed.
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flee'ressineifter, m. = Meester v. d. Johanniterorde. 4terentnoval, W. = heeremoraal.
fier'restree*, 1. = recht v. d. beer of meester.
*er'reneetter, m. = amateur(-ruiter). iDev'.
ren1i4 = .b of.
tieregott, m. = Heer, God, Lieve Heer,
Heere God; krucifix; er letf3t unfern 5. einen
guten Eaann rein = hij laat Gods water over
Gods land loopen. eere'gottbblunse, w. =
hertshooi. *eregottiftlibe, to.: in alter 5. =
heel in de vroegte, in den vroegen morgen.
•erv'gett4gabel, tv. = onze-lieve-heersvOrk,
hand, vingers. *eregottOftifer, tn. = lieveheersbeestje. 4ereigottOlc*sitier, m. = beeldjessnijder, krucifixmaker.
Oev't•icbten, fcbw. (b.) = in-, oprichten, in orde,
klaarmaken.
*Writs, W. —, —nett = meesteres, gebiedster,
mevrouw. 1)ev'tifsb = heerschzuchtig, gebiedend, meesterachtig.
.eeeritt, m. = rit, tocht hierheen, terugrit.
§erviel beerie'sninel = heerejeel o jee!
*eerie, 1. —5, — = (gust.) grootvader.
Oerrlicis = heerlijk, verheven, prachtig, schitterend, voortreffelijk. .9erv itic§teit, tv. —,
—en = heerlijkheid, majesteit, verhevenheid,
pracht.
iterrn'Ouiter, m. —a, — = Hernhutter, Moravische Broeder. bert•Is'bulifrO = Hernhuttersch.
.0evrittaft, w. —, —en = heerschappij,
macht, gebied, gezag, heerlijkheid; mijnheer
en mevrouw; eine gute b. babel'. = bij goede
menschen dienen; meine 5.. en! = heeren
en dames! bie j.. en werben gebeten .. —
de heeren (en dames) worden verzocht ...;
b.! = (ook) drommels! heerejee! fierris§aft.
MO = leen-, ambachtsheerlijk; als van een
heer, heere... ; ein b .. es bans = een moot
heerehuis. Vervistaftati4e, w. = voorname
keuken.
eeerldrbegierbe, tv. = heerschzucht. tjerefsb'.
begierig = heerschzuchtig. beerlihets, fdytv.
(b.) = (be)heerschen, gebieden; (soms) op
hoogen toon spreken; b err 1 cb enb = (ook)
(over)heerschend. eerv irc§er, m. —s, — =
(be)heerscher, beer, vorst, gebieder. Oen'.
V00014;1'10, tv. = soevereine macht. *en'.
1sterbinbe, to. = vorstelijke diadeem. *en'.
ftberblid, m. = gebiedende blik, heerschersblik. t erristerfausille, tv. = vorstefamilie,
dynastie. eervi4ergabe, W. = heerschersgave. terrisOergeift, m. = heerschersgeest.
Verefergetualt, tD. = soevereine macht.
toereitigrijaud, 1. = dynastie. .terercterri4,
m. = rezidentie (van den vorst). kerefiteritab,
m. = heerschersstaf, schepter. Verritfors
Witte, m. = wil van den heerscher, soevereine
wil. .9erercberWiivbe, w. = soevereine waardigheid. .9errIc§luctt, w. = heerschzucht.
berelcblik*Ig = heerschzuchtig.
beeriiiten, fcbw. (b.) = hier(heen)-, bijschuiven,
-brengen; O., (1.) = naderen, bijschuiven.
ber'eufen, ft. (b.) = hier(heen) roepen. bee.
rii4ren, fcbw. (b.) = afkomstig zijn, (vandaan)
komen, afstammen. *Tinge's, 1d)ro. (l.) —
opzeggen, uitpraten , -kramen ; vgl. W In g e r.
Oeridiaffen, Ito). (b.) = aan-, hier(heen)
brengen, bezorgen, doen toekomen. beviebleis
den, ft. (1.) u. 140 b. (b.) = hierheen sluipen, aansluipen. forldinutTen, fcbto. (b.) = opdreunen.
beeltbreiben fist, ft. (b.) = vandaan komen,
afkomstig zijn; dagteekenen ( van). berirbreitets,
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ft. • (1.) = hiereen stappen; (I)inter, neben '
einem) aanstappen. tee(eten, rt. (b.) = hier(heen) zien. fteefebnett get, fcbw. (f) .) = sterk
hierheen verlangen. teefenben, fcbw. (b.) —
hierheen zenden. teefinfott, fd)w. (b.) = af-,
opzingen, opdreunen. bee ftnututeht, fdp. (b.) =
afstotteren, stamelend opzeggen. ter'fintsstett,
fdp. (b.) = afstammen, -komen, -komstig zijn.
ter'itetlen fist, ft. (1.) = steelsgewijze aankomen, komen aansluipen.
teefteribar = te vervaardigen, te maken.
teeftenett, fd)w. (b.) = hier plaatsen; tot stand
brengen, maken, vervaardigen, bereiden;
wieber I). = weer in orde brengen, herstellen,
beter maken, (weer) oprichten; wieber berges
fteIlt fein = hersteld zijn.eeeftelittita, w. — =
vervaardiging, bereiding, fabrikatie, aanmaak;
oprichting. eeeftellung6art, w. = wijze van
aanmaak. eer'rtettunOtoitett, $1. = kosten
van aanleg (van aanmaak, van vervaardiging
enz.), produktiekosten. tseeftellungiAne16, m.
= kostende prijs. toeriftelluttgOroiefs, m. =
vervaardigings-, bereidingsprocede.
beriftettern, fd)w. (b.) = berftammeln. tee.
Wien, fcbw. (b.) = hierheen werpen; b. (f.) —
komen aanvliegen, -stormen; fiber einen 1). =
op iem. aanvallen. teetreiben, ft. (b.) =
hierheen jagen, h. drijven; (nor 1d)) uitdrijven.
°eviller = hier(heen), naar dezen kant, herwaarts, er over. terii'berfiiiien, fd)w. (1.) —
even overwippen. foriVber4elfen, ft. (1.) —
(einem) (van de overzijde) hierheen helpen, er
over helpen. tevii'berfoututen, ft. (f.) =
(hierheen-, over)komen. bevii'berreicben, fcbw.
(b.) = over-, aanreiken.
berutte = om(heen), rond(om), hier en daar;
um bie Stabt t. = om de stad (heen); runb,
rings b. = rondom, in 't rond; immer um einen
1). fein = altijd om en bij iem. zijn; ba 1). = in
dien omtrek, in die streek, daar ergens; bie
9/ad)ricbt ig fcbon in ber gan3en etabt b. = doet
al in de heele stad de ronde; um 100 Xaler I). =
omtrent, ongeveer 100 daalders. teruntlirgent
fist, fcbro. (1.) : fid) mit einem b. = (voortdurend)
met iem. krakeelen, harrewarren.terunt'balsen
fic4, fdp. (b.) = plukharen, voortdurend
vechten. berunt'bafteitt, fd)ro. (1).) = knoeien,
knutselen. teruttebeifiett fist, ft. (1).) = elkaar
in de haren zitten; ook = fid) berumbalgen.
terunebefoututen, ft. (b.) = omkrijgen, (iem.)
ompraten. berunt'bringen, unr. (b.) = omkrijgen, -draaien; (erten) ompraten, (er toe)
overhalen, bewegen, krijgen; (9/ad)ricbten) verspreiden, rondbrengen; (ein Spiel) doen virliezen. terunebottent, fdp. (b.) an einem =
aan iem. omdokteren. terunt'briidett 114, Itto.
(b.): fid) Ina b. = (voortdurend) ergens omhangen. teruutlatrett, g. (f.) = rondrijden,
-varen, omvaren; mit ben berttbett 1. = de
handen heen en weer bewegen; (er Iii1t feine
Oilcber) rondslingeren. bentnefec4ten, ft. (b.)
mit ben battben = met de handen in 't rond
slaan, in 't rond schermen. beruutlInaen fiet,
fdp. (1).) = rondbungelen, -boemelen. tevuut's
fragett, fcbw. (b.) = rondvragen, op de rij af
vragen. teruutliitren, fcbw. (b.) = rondleiden;
(eine Mauer um einen Oarten) zetten, bouwen;
einen bet ber %ale b. = iem. bij den neus nemen,
voor den gek houden. teritutlutrwerten, fdp.
(1.) = rondrijden. terunegebeit, ft. (b.) =
rond-, doorgeven, laten rondgaan. forum'.
get(e)n, unr. (f.) = rondloopen, -gaan; (um
elm.) heenloopen, -gaan, -kunnen, -draaien;

berumtreiber(in).
es gebt ein Oerficbt berum = doet de
ronde; bas gel)t mir im Ytopfe berum = dat
maalt me in (door) 't hoofd; I). laffen = laten
rondgaan, doorgeven. tentuetantieven, fd)m.
(b.) = bezig zijn. terusn'tnuett, ft. (b.) = (om
zich) been slaan, houwen; lid) b. = krakeelen,
ruzie hebben, harrewarren, vechten. berm'.
'nett, fd)w. (f.) = om-, ronddwalen, om-,
rondzwerven. terunefoututett, 11. (f.) = om
(iets) been komen; bier komen; niel 1. = veel
reizen, overal komen; er ift Diet in ber V3eIt
beruingefommen = hij heeft heel wat van de
wereld gezien; id) faun Mum 1). = ik kan
moeilijk, nauwelijks klaar komen, (met iets)
uitkomen; bie 91acbricbt fain idmell berum =
werd spoedig bekend. terumlviegett, fcbw. (b.)
= .bef ommen. terum'lagern, fdw. (b.) =
(um etw., om iets) heen liggen, kampeeren; bier
en daar gelegerd zijn. teruutliegen, ft. (b.) =
om (iets) liggen, (iets) omgeven; rondliggen,
-zwerven; bie b „ben .Ortfcbaften = de omliggende plaatsen. teruueluttgetn, fcbw. (1.) —
om-, rondzwerven; lanterfanten. terunestaitein,
fd)ro. (1.) : an einem 1). = aldoor op iem. vitten,
afgeven. teruut'Oingen fit% fdp. (b.) = zich
afplagen, -tobben, zich veel moeite getroosten.
terumlniigeln fict, fcbw. (I).) = vechten,
bakkeleien, elkaar afranselen. terusn'Ouffeitt,
fdp. (1).) = knoeien, knutselen. t crussereisten,
fd)w. (b.) = rondgeven, laten doorgaan, overgeven; voldoende zijn. beruut'reifien, ft. (b.) =
omrukken, omvertrekken; met een ruk doen
omkeeren. tentuereiten, ft. (I). u. f.) = om (iets)
rijden, rondrijden; auf dm b. = op lets afgeven,
telkens (in afkeurenden zin) op iets terugkomen.
teritutictiffen, film. (f.) = om-, rondvaren,
omzeilen. teruutittlagen, ft. (b.) = om(heen)
slaan, om(heen) doen; 104 mit einem j. = met
iem. harrewarren, 't met iem. aan den stok
hebben. teruutictleictett, ft. (f.), fist b. ( 1 .) —
om(heen)-, rondsluipen, -zwerven. term'..
frOtutinnen, s f(tWeifett, fdpx). (b. u. f.) = rondzwerven, -dwalen. teruutlegeln, fcbw. (f.) =
berumfd)iff en. teruntleign, fcbw. (b.) =
(omheen) zetten, -plaatsen; fist um dm 4. —
om lets been gaan zitten. beruttelpieten, Km.
(b.) einmal, breimal = een rondje, drie rondjes
spelen. terutttifprect ett lick ft. (b.) = (van gerucht
e. d.) de ronde doen, overal besproken worden.
teruutlineugett, ftw. (b.) = rond-, uitstrooien;
4. (f.) = rondgaloppeeren. teruutiOringett,
ft. (1. u. b.) = (om(heen-, rondspringen; (mit
einem) omspringen, (iem.) voor den gek houden;
ber T3inb fpringt berum = springt om , draait.
teruneftet (e) n, unr. (1.) = om(heen), in 't rond
staan; wanordelijk hier en daar staan; milf3ig
b. = staan gapen, niets doend bier en daar
staan. tentueftreicten, ft. (1.) = om(heen)strijken, -smeren; 4., (1.) = om-, rondzwerven,
om-, ronddwalen, vagebondeeren. tevuueg
ftreifen = berumfd)warmen. fiersoultveiten
fist, ft. (1.) = twisters, krakeelen, met elkaar
overhoop liggen, 't met elkaar aan den stok
hebben. bernueftriden, fcbw. (b.) breimal
= drie naadjes breien. tevuttetnniett, fcbro.
(b.) = om(heen)dansen; 3weimal b. = twee
dansen doen; einem auf ber %ale 1). = met
iem. doen wat men wil, met iem. sollen. teruut'•
taVtien, fdp. (b.) = rondtasten. teruutletien,
fcbw. (b.) = ronddartelen. teruuetreibett, ft.
(b.) = om(heen)drijven, -bewegen, -jagen, been
en weer, ronddrijven; list b. = rond-, omzwerven, vagebondeeren. *ertun'tveiber(ist),
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m. (w.) zwerver (zwerfster). berunetrinfett, fottbers = op iets zeer den nadruk leagen,
ft. (1).) = ronddrinken, de flesch laten rondgaan.
iets releveeren, sterk in 't licht stellen; fith b. =
fierunetrObeht, fcbw. (ti.) = rondzeuren, talmen. uitkomen, afsteken. berbov'bolen, fcfm. (h.) =
bevitin'tfluttiteln, fd)w. (1.) = (ein glferb) oefe- voor den dag, te voorschijn halen. berbor'•
nen, afrijden; (einen) aan 't werk, aan den gang
febren, fd)w. (h.) = doen uitkomen, in 't licht
houden; f tcj b. = beweging nemen, zich ontstellen, laten zien. berborlentutett, R. (f.) =
=
omwerpen,
spannen. bertatt'Werfett, ft. (h.)
te voorschijn komen, zich vertoonen. berbor's
-gooien; (f eine Sadrn) laten rondslingeren; (ein
fragen, fdm. (1.) = uitkragen, -steken. berbor's
$ferb) omwerpen, snel doen keeren.
lannen,ittp . (b.) = te voorschijn halen, krijgen.
tourtnifieren, fcbw. (h.) al maar mijmeren, bevbarleuttten, fd)to. (b.) = uitschitteren,
zaniken, a. m. pijn doen. beruntlaufen WO, -schijnen, stralend, lichtend te voorschijn
fcbw. (1.) = twisten, ruzie hebben, harrewarren. komen; duidelijk blijken. bertmentatben fib,
bertmeiieben, (1).) om(heen), heen en weer
icbtu. (b.) = te voorschijn komen, zich
trekken; (eine Mauer um einett Oarten) zetten, vertoonen, zich op den voorgrond plaatsen,
om(heen)trekken, -gaan, de aandacht op zich vestigen. berbor'nebmen,
bouwen;
(f.)
rondtrekken, vagebondeeren; verhuizen; flit)
ft. (h.) = te voorschijn halen, krijgen. berborif
= omgeven, omheenloopen.
men, ichio. (1.) = (voor)uitsteken; fiber eittett
berun'ter (naar) beneden, ne(d)er, af; 1). mit ob. eh)). = boven iets uitsteken, uitblinken.
thin! = weg met heml met werkw. als maten,
berboevagettb = (voor)uitstekend; in 't oog
tWelen = vlug, slordig afschilderen, afspelen. loopend, bizonder, uitstekend, uitne'mend,
beruttlerbringen, unr. (b.) (naar) beneden voortreffelijk, voornaam, eminent. berboe.
brengen; (voedsel) naar binnen, er door krijgen;
vehten, Rho,. (h.) = aanreiken, -geven; te
(einen) achteruit doen gaan, aan lager wal
voorschijn halen; overgeven. berboerufen,
brengen; (einen 9tutor u. afkammen.
ft. (b.) = te voorschijn, naar buiten roepen;
unr.
(f.)
=
naar
beneden
in 't leven roepen, veroorzaken, teweegbrengen,
betunitergeb(e)n,
gaan, dalen, zakken, minder worden. bevuttler. doen ontstaan, oproepen, -wekken, wakker
roepen; (akteur) terugroepen (op 't tooneel).
banbein, fchto. (1.) etw. am (nom) t 3reif e =
iets van den prijs afdingen. beruteterbalOein, berborle§einett, rt. (1.) = uitschijnen, te
fdp. (b.) = (een lied e. d.) afdraaien. berun'ter=
voorschijn komen. berboeftbieiwit, ft. (1.) —
fatueln, fdp. (b.) einen. = de les lezen, kapit- te voorschijn schieten, plotseling te voorschijn
telen. 4erisn'tevfoutineit, ft. (f.) = naar beneden komen. lfierborliniefien, g. (f.) uitkomen,
komen; in verval, aan lager wal (ge)raken,
ontspruiten. berborlOingen, ft. (1.) = naar
vervallen. bevuteterrugebt, fcfp:o. (f.) neer-, voren, te voorschijn springen; (voor)uitaf-, naar beneden rollen, tollen. beruitleviallen, springen. berborlOubeln, fchto. (1.) = (eine
91ebe) met tintelende levendigheid uitspreken;
ft. (h.) = naar beneden, neerlaten, laten zakken.
(f.) = spattend, bruisend (te voorschijn)
berunletteiern, Rip. (h.) = opdreunen, afdraaien. beruttlerliinett, R. (b.) zie im m e I. komen (uit). betbovIte*ts, ft. (b.) = (voor)uitsteken; uitkomen, in 't oog loopen, zich
berutetermatben, fcbw. (1.) = (ben Sttagen)
neerslaan; (einen) kapittelen, doorhalen, de les
onderscheiden; berborfterbenb = . .ragenb.
lezen; (eine Schrift, rill Wert) (door kritiek) berborlteb(e)n, um. (b.) vooruitstaan,
(voor)uitspringen. berborlteigen, ft. (f.) =
afmaken. bevun'terputpu, fd)to. (b.) = (einen)
den mantel uitvegen (fig.). berun'terveifien, voor den dag komen. be-0)00101m R. (b.) =
ft. (ti.) = neer-, afrukken; (ein baus) afbreken;
uitstooten. berboeftverten, fdyo. (b.) naar
(einen) havenen, geen goed Naar aan hem laten. voren strekken, uitsteken, -rekken. berboe•
beruttlevfaufeln zie f erunterielern. berme. itiiviett, ichro. (f.) = naar voren schieten, snellen,
teriCiugen, .10luden, fdp. (h.) = in-, door- te voorschijn springen. berbovittOett, 1033.
slikken. berun'terfein, unr. (f.) = op zijn, in (b.) = opzoeken, voor den dag halen, (soms)
verval, aan lager wal zijn. beruttlevielien,.1dm.
opgraven. berborlattrben, fcbm. (f.) = op(1.) = herabf eten. beruttlertuitvgen, fchni. duiken, -dagen. berbov'tveiben, ft. (1).)
naar
(b.) = met moeite door de keel krijgen, naar voren, naar buiten, vooruitdrijven; b., (f.) =
binnen werken; (fig. ook) verkroppen, slikken. uitkomen, ontkiemen. berborlreten, (f.) =
fterbov' = naar voren, te voorschijn, voor den naar voren komen, voor 't gelid komen;
dag, naar buiten, vooruit. berimearbeiten, vooruitspringen, naar voren treden, uitkomen,
fdpo. (b.) = voor den dag doen komen, in 't oog loopen, spreken, zich doen gelden.
vrijmaken; iti O. (fig.) = (ook) de aandacht lierbeettut fhb, unr. (h.) = zich onderscheiden,
op zich vestigen, zich opwerken, er komen. zich doen opmerken, de aandacht op zich vestigen, uitmunten, uitblinken. berborlvacblen,
berbov'bliden, fdm. (b.) = (achter, onder iets)
uitkijken; te voorschijn komen, verschijnen,
ft. (f.) = op-, uitkomen, ontspruiten. berboViiebett, ft. (b.) = voor den dag, te voorschijn
doordringen. berbov'bliiben, fcbw. (I). u. 1.) =
halen, doen komen.
opbloeien, uitkomen, ontluiken, zich ontwikkelen. berinn'brecften, ft. (f.) = plotseling te berluagets fd)tv. (1.) = hierheen durven
komen, zich hierheen wagen. berlotilaen, fcbw.
voorschijn komen, naar voren dringen, uit(b.) = hierheen rollen, h. wentelen. beetutirt0 =
breken, losbarsten. bevUovibringen, unr. (h.) -voortbrengen, doen ontstaan; te voorschijn
herwaarts. ()retina, m. weg hierheen, terugweg. ber'Weben, idyo. (b.) = hierheen waaien,
roepen, voor den dag brengen; (lBorte) uitvandaan w. beeitieitett, ft. (1).) = (hierheen)
brengen, spreken. berbor'briingen, fdm. (b.) =
(ver)wijzen. ber'werfett, ft. (b.) = hierheen
vooruit dringen, v. stuwen; = vooruit-,
werpen; Itch fiber einen = iem. overvallen,
naar voren dringen, zich op den voorgrond
plaatsen. berboegeb(e)n, unr. (f.) = uit-, op iem. aanvallen. bevluinfett,fdp. (b.) = naar
zich toe wenken. berIviinfcben, fdp. (1.) =
voort-, voor den dag (te voorschijn) komen;
verlangen, wenschen naar; ficb b. = wenschen
ontstaan; volgen, 't gevolg zijn, voortvloeien;
bier te zijn.
blijken. berboebebett, ft. (1.) = doen uitkomen,
gemoed,
op den voorgrond plaatsen, aantoonen; etw. be= tter$, f., —ens, —en = hart (ook
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gevoel; (im Spiel) harten; ein b. fur bie freuenb = hartverblijdend. bers'ergreifenb =
aangrijpend, hartontroerend.
/irmett t)aben = h. voor de armen hebben;
bas b. fedlt ibm in bie Scbube, in bie Stolen= bers'Ilerbebettb; .erauidenb; .ertuiirtnenb =
hartliverheffend; -verkwikkend; -verwarmend.
(talcbett) = 't h. (de moed) zinkt hem in de
schoenen; wovon (wes) bas von bavon *er3'ilertueit4ung, w.; .ertveiterung, w.; .feiger,
(bes) gebt ben 931unb fiber = waar 't h. vol van
m.; ifett, 1. = hartnverweeking; -verwijding;
-gebrek; -vlies (hartzakje, weivlies).
is, daar loopt de mond van over; b.. en 3e1)n =
h. . en tien; bas Stinb ilt ibm and b. gewacblen = Oerslartnig = hartvormig. ters'gefbann, 1. =
hart-, zenuwbeklemming; (plant) hartgespan.
hij houdt zielsveel van dat kind; einem etw.
i6er3'grube, tv. = hartkuil. Oers'baft =
and b. legen iem. lets warm aanbevelen,
(ook) iem. lets op 't h. drukken; ,anb aufd b.! kloek(hartig), (-)moedig, dapper, flink; Perm,
jrachtig; stevig; hartig. eerg'Oaftinfeit, w.
= met de hand op 't h.; id) faun es nid)t
— = kloekheid enz.
iiberd b. bringen = ik kan 't niet van mb
verkrijgen; wie iit es bir untO b.? = hoe ters'lltjaut, w.; .büttle, w. = hartllvlies; -holte.
lit Oev'siebett,
hierheentrekken, -lokken,
(1).)
gevoel je je? er fpricbt, wie's it)m untO
aantrekken;
(i.) = hierheen komen, zich
= hij spreekt openhartig; es wurbe mir warm
= ik werd aangedaan; es wurbe ibm hier vestigen; iiber einett = zich vroolijk
um&
maken over iem., iem. over den hekel halen.
fcbwaci) mud = hij verloor den moed; bon
b.. en gent = van h..e gaarne; bon gatt3em for'sig = lief, schattig teergeliefd. Oers'innig
b.. en = van ganscher h.. e; (lid)) etw. su (9Ibn. and): bers'inttiglidi) = innig, hartelijk,
b.. en nebmett = lets ter h. .e nemen; bas hartgrondig. Oerslanttner, w. = hart(e)kamer.
*ers'firlt§e, w. = Spaansche kers. Vera'.
gel)t mir su b.. en = dat gaat me ter h.. e,
flattpe, = hartklep. toevilloOfen, =
aan 't h.; vgl. fallen, ci) w er e. a.
hartklopping. 4er5101, m. = savooiekool.
Vers'aber, w. = hartader.
bet' aingen, (1).) = optellen, -rekenen, VersIOttig, m. = hartenboer. berViicb =
hartelijk, oprecht, eerlijk, waarlijk; 1. gent =
-sommen, narekenen, achter elkaar opzeggen;
heel graag; bumm, fcbled)t = erg dom, vrij,
vgl. Winger.
erg slecht. Oevslicbteit, w. — hartelijkheid,
beritaltevitebit = allerliefst, verrukkelijk.
oprechtheid, eerlijkheid. bers'lieb = hartelijk
hartenaas.
4er3'ad, 1.
liefje,
ber'saubern, 1d)w. (b.) = to voorschijn too- (innig) geliefd, lief. 4er3'liebt4en, I.
hartje. bers'iod = harteloos, ongevoelig,
veren.
gevoelloos; laf. ters'ioggfeit, — = harte(ters'batfant, m. = harte-, levensbalsem.
ers'bettemntung = hartbeklemming. eer&'• loosheid enz. *er3Inu1ttel, w. = hartschelp.
*ers'mudfel, m. = hartspier.
bengel, m. = lieve bengel. bers'bethrenb =
hartbegoochelend, -vervoerend. *er3'beutel, *Wog, m. —(e)s, —e u. ..36ge = hertog.
Oer'3ogenbuff0, 1. = 's-Hertogenbosch. *et'.
m. hartezakje. *evi'betueguitg, w. =
sogin, w. —, —nett = hertogin. ftefloglid) =
beweging van 't hart. bers'beWegenb, •bettlegg
tit§ = hartroerend. eeri'biatt, 1. = harteblad, hertogelijk. Ver'5ogOtiut, m. = hertogshoed.
Ver'sogOtitel, m. = hertogstitel. Ver'3og4.
-lap, lieveling, schattebout. fiers'breMenb =
Wiirbe, w. = hertogelijke waardigheid. Ver'.
hartbrekend, -verscheurend. ters'bube, m. =
sogtum, 1. —(e)s, „turner = hertogdom.
hartenboer. Vers'Men, —s, — = hartje
(ook fig.), beveling, schatje. 4er3'baute, w. = *ers'ofir, 1. = hartoor. =
b timpf ig. *evaldiltict)tigfeit, w. — = dempighartenvrouw. *era'briidett, 1. = hartbeklemheld. 4er3'IMag, m. = hartslag; (hart)beming, benauwdheid.
4er3egotuilta, (ktersegirtoitta) bie = Herze- roerte. tors'ittirfettb = hart(ver)sterkend,
hartig. kters'ittirfung, w. = hart(ver)sterking.
gowina.
*ers'itofj, m. = genadestoot; snik, schok.
Oev'seigen, id)w. (b.) = laten zien, toonen.
oeviieleib, I. = harteleed, diepe smart. ber'sett, forme = hier(heen), naar dezen kant, er heen.
ers'berfettung, w. — = hartvervetting.
icfm. (1).) = liefkoozen, aan 't hart drukken.
4er'3enad zie er3as. *er'benbantiegett, 1., Vers'bergrOflerung, w. = vergrooting van 't
hart. fors'boll = gevoelvol, hartelijk, innig.
angelegenbeit, w. = zaak van 't hart. bier'.
gettOangit, w. = hevige angst. t er'sendbruber, *ers'tuaffer, T. = hartwater. Vers'Wet), 1. =
m. = lieve broeder. *er'sendevoiefjung, w., pijn aan 't hart; hartzeer. 4er3luunbe, w. =
hartwonde. *ers'ivurut, m. = hartworm (eig.
erguil, m. = hartuitstorting, ontboezeming.
4er'3en4freube, w. = groote vreugde, hartelijke en fig.); wroeging, geheim verdriet. fors'ser.
reifienb = hartverscheurend.
blijdschap. *er'3en6freunb, m. = boezem— = bes, si-mol.
vriend. for'sendfroty = hartelijk blij(de). Hes, 1.
ele'fiel, m. = Ezechiel.
*er'sendgrunb, m. = grond, bodem van
't hart; aus b. = uit den grond van mijn Oelberi'bett, = Hesperiden. 4elperi'bett.
(zijn enz.) hart, van ganscher harte, hartelijk.
attfel, m. = appel der Hesperiden, gouden appel.
*ellterud, m. = Venus (als avondster).
for'sendgur = ingoed. er'sendgitte, w. —
m. —n, —n = lies; blinber b.! =
goedhartigheid, innige goedheid. *ev'aet*O.
junge, m., itinb, 1. = lieve jongen, lief kind, blinde kerell ook = bacble. 1. =
Hessen. tollift0 = Hessisch.
lieveling. tfteeiettaattigin, = hartekoningin. Oer'sendruntuter, m. = hartzeer, zielsver- .tetti've, w. —n = hetere. *ethic', tv. —,
—n = heterie: vriendebond, politieke, sociale
driet. er'sendluft, ID. hartelust. *er'ienOs
bond, klub.
meinung, w. = oprechte, innige meening.
*er'sendqual, w. = vreeselijke kwelling, ziels- fieterobox' = heterodox, onrechtzinnig. tetero.
bogie', w. —n = dwaalleer, heterodoxie.
tv.
=
zielsrust,
gekwelling. terrsendrutte,
moedskalmte. Oer'3elsOlpvatbe, w. taal van betevogen' = heterogeen, ongelijksoortig.
4eterogett(e)ittit', w. — = heterogeniteit.
't hart. Oer'sendtroft, m. = innerlijke troost.
beterottilifit = heteroklitisch, onregelmatig,
geer'sendtounfit, m. = hartewensch. *eri'enti
zonderling.
siinbung, w. = hartontsteking. Oers'er •
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Oet'utan, m. —5, —e = hetman, Kozakkehoofd.
teirblatt, 1. = stookblad. Vet*, w. —, —tt =
1. jacht met honden; drijf-, lange jacht;
2. woeste vervolging. jacht; 3. haast, (ge)jacht;
herrie; 4. renperk, arena; 5. koppel (jachthonden); troep, bende. beton, fcbw. (ti.) =
een drijfjacht houden; jagen, achternazitten,
(bitter) vervolgen; (aan)jagen, (aan)drijven;
overijlen; jakkeren; aan-, ophitsen, opzetten,
stokers; bie buttbe auf einen 1). = tegen, op
fem. aanhitsen; er ill mit alien buttbett gel)* =
hij zit vol (kept alle) streken, is geslepen.
*Wier, m. —5, — = drijver, jachtknecht;
vervolger; ophitser. .9e4erei', w. —, —en =
gejaag, vervolging; ophitserij ; gejakker. OW.
buttb, m. = jachthond. 4eCiagb, W. =
bete 1, 2, 3, 5. eely#eitifbe, w. = jachtzweep.
Oen, 1. —(e)s = hooi; b. matt en = hooien.
*eulaum, m. = weesboom.
4eu'llbinbev, m.; -boben, m. (.blibue, w.) =
hooilibinder; -zolder.
.9embelei i , w. —, —en = huichelarij, veinzerij.
betecbetu, id)w. (b.) = huichelen, veinzen.
eettlbelltbeitt, m. = valsche schijn, huichelarij.
V eur§ler, M. —s, — = huichelaar, veinzaard.
beucirierifcb = huichelachtig, geveinsd.
totem, icbw. (b.) = hooien.
I. fewer, m. --5, — = hooier. II. 4eu'ev, w.
— = huur, gage (v. schepelingen). III. fteu'er
(nod) fbb.) = dit jaar.
*ewerbao, m. = huurbaas (van sch,eepsvolk).
Oeu'ergefCtift zie l3 rommeriengercblift.
fou'etv, itbw. (b.) = huren (vooral schp.);
(gwst.) trouwen.
.9euiernte, w., (id)w3. oeu'et, m. —a, ob. w. —)=
hooioogst.
aeu'llfeimett, m.; . ffeber, 1.; =flak', w. ; .baufen,
m. = hooillberg; -koorts; -vork; -hoop.
beulen, icbtv. (b.) = huilen, loeien, gieren,
brullen ; mit ben al101fett mud man b. = men
moet huilen met de wolven, waarmee men
in 't bosch is; (bib.) b. unb 3iibneflappen =
weeping en knersing der tanden. 4euilev, m.
—a, —, teut'uteier, gmitbel, •#eter, m. =
huiler, huilebalk, schreeuwleelijk ; (ook spotnaam
voor de reactionairen v. 1848). 4eutireifel, m. =
bromtol.
4ettintacbev, m. = hoofer.
tieu'lltniiber, in.; Smartt, in.; smonat, in. -hooillmaaier (hooier); -markt; -maand (Juli).
Oeu'ocbi(e), m. = domkop, lomperd, os.
4eu'Oferb, 1. = sprinkhaan ; domkop, lomperd.
teu'Oreffe, w. = hooipers. .9 eu're4ett, m. —
hooihark.
beu'rig = van dit jaar; b .. e(r) = wijn van
dit jaar, nieuwe (wijn).
toeuriltir, w. — = vindingsleer. bettriltifcb =
heuristisch, zelfvindend, -zoekend.
teu'lliamen, m.; .44euer, ( o ftbenne), w.;
sfcbober, m. = hooillzaad; -schuur (slcbeuer,
ook naam van een berggroep v. d. Sudeten in
Silezie); -berg (-schelf, -opper).
eeteicOnuofen, m. zie beufieber. *celebrate,
w. —, —n = sprinkhaan. *etticbredettgrille,
w. = boomkrekel. oettlibredenicbwarnt, m. =
sprinkhaanzwerm. teultbuttmu, tn. = hooischuur. Oett'itod, m. = hooiberg.
betete (Ijeut) = heden, vandaag, thans, hedenten-dage, tegenwoordig; b. mix, morgen bir =
ieder zijn beurt; I). rot, morgen tot = heden
rood, morgen dood, — heden rijk, morgen een
lijk; I). abenb, 1. morgen of w. = heden avond,
van ay. enz. bettlig = huidig, hedendaagsch,
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tegenwoordig; bie b. . e 3eitung = de courant
van vandaag; ber b .. e :ag = de dag van
heden; am ...en = op heden. beuligebtagO,
beutautage = heden (-ten-dage), tegenwoordig.
Oeu'llWage, w., .Wagen, m.; gen, w. = hooillwaag; -wagen; -tijd.
*egaiberb' (spr.: . .kort), m. —(e)s, —e =
hexachorde, next (zessnarig instrument). tepee'.
ber, 1. —5, — = hexaeder, zesvlak, kubus.
eegagon', 1. —5, —e = zeshoek. Oegalneter,
m. —s, — = hexameter (zesvoetig daktylisch
vers).
*e'ge, w. —, —n = heks (ook fig.), toovenaarster, tooverkol. be'gett, fcbw. (b.) = heksen,
tooveren; bas (Zing) gebt wle gel)ext = 't gaat
als gesmeerd. belenartig = op tooverij
gelijkend, als bij tooverij. .9elenbrut, w. =
heksegebroed. ee'genbui0, f. = tooverboek.
ee'geneinutateittO, 1. = heksewerk, abrakadabra. ee'gettfaigt, w. = heksetocht (naar
den Blocksberg). 4) e'genfeit, 1. = heksesabbat.
Oe'genteg, m. = grappige heksemeester.
ke'gettgeftbi4te, w. = hekse-, toovergeschiedenis. Oe'genglaube, m. = geloof aan heksen.
be'genbaft zie b exenartig. Oeigeuiveia, m. =
tooverkring, -cirkel. 4e'gettflic§e, w. = heksekeuken. 4elettfunit, m. = hekserij. fi,eigeng
uttitig zie bexenartig. *eIeumeifter, tn. =
heksemeester, duizendkunstenaar.
ke'gennntobe, Ir..; •proset, m.; •1abbut, m. —
heksellproef ; -proces ; -sabbat.
*e'genfebuf3, m. = steek in de zijde, spit (in den
rug). .0e'gettfegen, /Om& m. = tooverformulier, -spreuk. V elenwert, 1. = hekserij,
tooverij, heksewerk. tegerei', w. —, —en =
hekserij, tooverij, heksewerk; bas ift feine b. =
dat is geen heksewerk, geen groote kunst;
Oefdpinbigfeit ift fettle b. = viugheid is geen
t. 4e'geriO, m. —s, —e = 6 exenmetiter.
HGB. = banbelsgefetbud). 40. = b erten.
tialuO, m. —, — = hiaat, opening, gaping.
Vibeenien, 1. = Hibernie (Ierland).
bibri'bifeb = hibridisch, onecht, bastaard...
bieleht 1d)w. (b.) = (gwst.) hinken, hompelen.
bielett (gwst.) = bade n.
4ibat'go, m. —5, —5 = hidalgo, Spaansch
edelman.
bie = bier.
*ieb, m. —(e)s, —e = houw, slag, stoot;
wonde; steek (onder water); (van een vijl)
suede, keep; auf b. unb eticb fecbten =
steken en houwen; ber b. fitt = die is raak;
b. . e austeilen = slagen, klappen uitdeelen,
(fig.) steken onder water given; er bat einen
b. = hij is aangeschoten, heeft hem om, (ook)
hij is niet recht snik.
biebei' zie bierb el. [bie'bebor' = vroeger].
eie'ber, m. —5, — = houwer, rapier; hartsvanger. seiefeWaffe, to. — houwwapen. (lieb'.
tuunbe, to. = houw, wonde (met degen, mes e. d.).
niellburch'i •te'fien, .ber', zie bier... ufw.].
We'lett, fcbw. (b.) = (van 't schip) hielen.
bienie'ben = hier beneden, op deze aarde.
bier = hier, op deze plaats, bier op aarde;
b. unb bort, 1). unb ba = hier en daar; b.
unb ba = (ook) van tijd tot tijd, nu en dan;
I).! = prezentl (ffbreffe) bean it bier = Den
Heer A alhier. bier'att' = hieraan, aan dit.
4ievau4jle' (spr.: hi-ee. ..), w. —, —n =
hierarchle, priesterheerschappij. bierarAiltb =
hierarchisch. bieralifib = hieratisch, priesterlijk.
bier'auf = bier-, daarop, toen. bier'au4' =
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hier-, daaruit. biefbei' = hier-, daarbij, bij
dit, hierme(d)e, ingesloten. Oiefbar4' =
hier-, daardoor, door dit; bij dezen, hierbij.
ijieettif = hier-, daarvoor, voor dit. blev's
ge'gen = hier-, daartegen, tegen dit. Oier'bef =
hier(heen); bis b. = tot hiertoe, tot nu toe.
iiieeberune = hierheen, hier om, in dezen
omtrek. biefOin' = hier(heen). biev'itti =
hier(in), ingesloten. bier'innbb' = hier-telande. bieftnit' = hierme(d)e, met dit, bij
dezen, door dezen. Oiefnacb' = hier-, daarna.
bitentictft' = hier vlak bij, hier vlak naast;
bovendien; onmiddellijk daarna. 10erne'ben =
hiernaast. biensie'ben zie bieniebe n.
•eroblele (spr.: hi-eero.. .), m. —n, —n (w. —,
—n) = hieroduul, tempelslaaf, (-slavin).
*ievogity#10 (spr.: hi-eero.. .), m. —tt, —tt;
(w. —, —n) = hiêroglief. bierogin00114 =
hiêrogliefisch. toierepbant (spr.: hi-eero.. .),
m. —en, —en = hierofant, (mysteriën-verklaarder, Grieksch kloosteroverste).
biefort4' = te dezer plaatse. toter' fein, 1. —s =
hierzijn, tegenwoordigheid (al)hier. Wm.
leibit' = (al)hier. biefit'bev = hierover,
-boven, daarover; -van. ijiefune = hier-,
daarom; hier-, daarvan. Oiefun'tev = hier-,
daaronder. 41er'bon' = hier-, daarvan. Ofef •
bor' = hier-, daarvbör. bieftui'ber = hiertegen.
biev'in' = hier-, daartoe, hier-, daarvoor.
biefaulan'be = hier-te-lande. Otellig = van
hier, hier thuis behoorende; ber f)..e Ziirgero
meirter = de burgemeester (al)hier; f).. es
Oewticbs = gewas, wijn van eigen grond;
auf b..em 431a4e, am b..ett Zrte = to dezer
plaatse, alhier.
fite'oen, film. (1).) = (zm.) hieven, hieuwen,
lichten, opwinden.
leg = poes!
eift'Oorts, 1. = jachthoorn.
Claritiit, w. — = hilariteit.
*ii'bellbvanb, m.; •garb, to.; .gun'be, tv. =
Hildellbrand; -gard; -gouda (Hillegonda).
bil'berst, fcbtv. (1.) = (bft.) weergalmen.
4it'fe, w. —, —tt = hulp, bijstand, ondersteuning; behulp, hulpmiddel; 3u b.! = help!
helpl mit b. ber 91ad)t = onder begunstiging
van den nacht; iirstlite b. = geneeskundige
hulp, bijstand. 4ill(e)leiftung, w. = hulp,
ondersteuning.tifferuf, m. = hulpgeschreeuw,
-geroep. [4iirlit§, zie 1) ilf r el cb]. 4101)6 =
hulpeloos, verlaten, van hulp beroofd. ^ if'.
loggreit, w. — = hulpeloosheid enz. Olif
reic4 = behulpzaam, hulpvaardig; b..e battb
lei ften = de behulpzame hand bieden. *ilf4'•
amt, f. = adjunktbetrekking. CifiVarbeiter,
m. = hulp(arbeider). Vilfi'intim, tv. =
hulpspoor. kilfWbectutte(r) = adjunkt. bilW•
bebtivftig = hulpbehoevend; behoeftig. eitfO's
bebiirftigleit, w. = hulpbehoevendheld. iiitfis'.
bereft = bereid om te helpers, hulpvaardig.
4itWbetvieb, m. = bij-, hulpbedrijf. Oilf8'•
bud), 1. = hulpboek. VIWfonb8, m. = ondersteuningsfonds, -kas. (111Wgelb, 1. = geldelijke
steun, subsidie. eilfWbeer, 1. = hulpleger.
eitWtaffe, w. = ondersteuningsfonds, -kas,
armekas.
eilf011firc§e, w.; gieiner, m.; •leirtung, tn. =
hulpIlkerk; -onderwijzer (als noodhulp); -betoon
(hulp, bijstand, handreiking).
Oilfdintac4t, w. = verbonden mogendheid,
bondgenoot. eitWittalOine, w. = hulpmachine. eilfOlnittel, f. = hulp-, redmiddel.
eilf§'IlOrebiger, m., .'Queue, w.; /alb m.;
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.trupOen, 431.; •Oevb, 1. = hulpflprediker;
-bron; -stelling; -troepen; -werkwoord.
eilWbevein, to. = vereeniging tot hulpbetoon;
liefdadigheids-,weldadigheidsvereeniging.eitt.
loiffenfcbaft, w. = hulpwetenschap. 4106'.
Wort, 1. = aanvullings-, stopwoord. .eilfirgita
Wort, 1. = hulpwerkwoord. OftWitneig, m. =
hulpbranche.
*11'044, m. = Chilperik.
Oil'OertOgriff, m. = kunstgreep, handigheid.
*inialtlia, m., .gebirge, 1. = Himalaja(gebergte).
eiln'beere, w. —, —n = framboos.
.eint'beevileiO, f.; .effig, m.; slimonabe, w. =
frambozejlijs; -azijn; -limonade.
•ins'inerillaft, m.; •ftraucij, m., •tuein, m. =
frambozellsap (-stroop); -struik; -wijn.
Vinetnel, m. —s, — = hemel; wolken, lucht(streek); Sum b., gen b. = ten h.; er fiebt
ben b. Pr eine 83a13geige (fur einen Zubelfacf)
an, zie 1) ub elfacf; er Mgt bas 31aue vom b.
berunter = hij liegt wat los en vast is; wie
vom b. gefallett = uit de wolken gevallen;
wenn ber b. einfiiilt, ift's um bie armen epee
tinge gefcbeben = als de h. valt, zijn we
allemaal dood; b. unb b011e (b. uttb Erbe)
bewegen, in Oetnegung feten = h. en aarde
bewegen, in beweging brengen; bebilte ber
b.! = de hemel beware! ums b..s milieu =
in 's hemels naam, om 's hemels wil. bitn's
metals', -ant' = hemelwaarts. binetnelangft':
mit ift I). = ik ben verschrikkelijk angstig,
bang. etnentelbett, 1. = hemelbed. binelnel.
Wait = hemelsblauw. eint'metheite, w. =
hemel (van een bed e. d.). *inelnelfabrt, to. =
hemelvaart. bint'Inetfroty = heerlijk, goddelijk
blij(de). iihn'nielOot§' = hemelhoog, tot in den
hemel; I). bitten = dringend smeeken; „1).
ictudmenb" = uitbundig juichend. 4intlitels
tva#er, m. = wolkekrabber, skyscraper. 01***'•
mein, fdpo. (I).) = langs den hemel zweven,
vliegen; schijnvroom zijn, kwezelen; in zalige
verrukking (over iets) zijn; sterven, hemelen;
(obb.) weerlichten. toitttliteireick 1. = hemelrijk; bes Stenfoten. Wine tg fein b. = 's menschen zin is 's menschen leven.
Ohn'utetillachle, to.; .balin, w.; gbeftbreibung,
W. ; sbogen, m. = hemellias; -baan (-loop);
-beschrijving; -boog (-gewelf).
•ini'lnelOvaut, tv. =, bruid des hemels. aim'.
***Minot, 1. = hemelsch brood, manna.
*inilneiniirger, m. = hemelburger, -bewoner.
OineinelltOretenb = hemelschreiend, -tergend.
Oin*Inelbfadel, w. = hemelfakkel, -toorts,
zon. 4int'uteldfefte, W. = uitspansel, trans.
eint'ute1411teuev, i.; ,finbe, w .; 4lettenb? w . =
hemelllvuur; -gave; -streek (windstreek).
einelne011genialbe, f.; -fade, to.; gfOnigin, w.;
•farOev, m. = hemelligewelf; -kaart; -koningin
(Heilige Maagd); -lichaam.
einente011treid, m.; .fugel, w.; -funbe, w. —
hemelitkring (-sfeer, -baan); -bol; -kunde.
•inelneMetter, tn. = hemel-, Jakobsladder (dit
ook plantn.). einflneiNicbt, 1. = hemellicht.
4inettteldluft, tn. = ether, reine lucht. .9int's
***Min% w. = zalige vreugde. On'ineiNiforte,
tn. = hemelpoort. Vint'Inelkanb, m. —
hemelzoom, gezichteinder. OittetttelOvauttt, m.
= hemelgewelf, -ruimte. eint'methrit§tung, w.
= hemelstreek.kittemetble§laffel, m. = hemelsleutel, primula, sleutelbloem. toimInetWeile,
W. = hemelspijs. eineinel4fOur, w. = spoor
van 't hert (in de takken en twijgen), hoog spoor.
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Oinausgebett.

4intIttelkitvic§, m.; ',fainter, m.; •tau, m.; gaan, hooger komen. binaufftblagen, ft. (b.) —
otoOtev, W. = hemellIstreek (luchtstreek); (ben Slragen) opslaan. binattrld)netten, fd)w.
-springen.
-bestormer ; -dauw (manna-, vlotgras) ; -dochter. (b.) = om,hoogwerpen, (f.)
ibinentelOtiiv, to. = hemelpoort. *int'itteld• binauf'14Wingen lick ft. (b.) = op-, omhoog- „
Wagett, m. = hemel-, zonnewagen; groote beer. vliegen, zich verheffen; zich op-, zich in de
eittentelOWentte, w. = hemelwellust. .time* hoogte werken, stijgen; er op springen. bittaur•
ntelb3eitben, 1. = hemelteeken, gesternte; ook Witten, ft. (b.) = naar boven, omhoog, op= =four. VinetnetOiett, 1. = hemelgewelf, drijven. bittauflutivt0 = opwaarts, omhoog.
_ uitspansel. bint'inettniirt0 = hemelwaarts. binau0' = (naar) buiten; er uit; nad) Dont b. —
op de straat, aan den voorkant (uitkomend);
I bintInetWeir = (zoo ver als de hemel), zee
ver, hemelsbreed. bintmliftb = hemelsch, nad) binten naar achter, aan de achterverheven, goddelijk, verrukkelijk, zalig.
zijde, op de plaats (uitkomend); Sur Ziir I). —
[4intlen, m. —s, — = een korenmaat van de deur uit; mo foll, mi11 bas 1).? = waar moet
± 30 L.].
dat heen? waar zal dat op uitloopen?
= ik wist niet waar de
bin = (daar-, er)heen, weg, toe; op; ne(d)er; unii3te nicbt wo
1). feitt = (ook) dood, naar de maan zijn; ein uitgang was, ik wist me geen raad; fiber
= boven 't alledaagsche;
bas OewObttlid)e
Gillett fiir I). unb 3urild = voor heen en terug;
= boven iets verheven.
fiber (11111.)
am Walbe I). = langs 't bosch; b. uttb ter =
heen en weer, in 't wild, er zoo maar op los; bittattO'blidett, fdpx). (b.) = naar buiten zien;'
Railer b., Staffer ber! = (altijd) keizer en nog
(auf ben Oarten) uitzien. bittatt6'fiibven, fdp.
(b.) = (naar) buiten brengen, leiden; etw.
eens keizer of nu ja, met dat gekeizer! bas ift I).
= iets tot een goed einde brengen.
wie bet = dat is precies 'tzelfde; b. unb
gliidlicb
wieber = van tijd tot tijd, zoo nu en dan,
bittaublubriverten, fdp. (b.) = naar buiten
= iem. er uit bonjouren, er
af en toe; auf bie Oefabr b. = op gevaar rijden; einen
af; auf Lein Wort I). = op zijn woord (af- uit dringen. binattWgeben, ft. (b.) teruggeven
(geld bijv.); betaald zetten. bittattO'neb(e)n,
gaande); auf bas Oewicbt I. priifen = (ten opunr. (f.) = naar buiten gaan, (er) uitgaan;
zichte van) 't gewicht onderzoeken; es ift nod)
naar achteren gaan (schoolw.); mein Simmer
Lange I). = 't is nog ver af; b. ill b. = weg
gebt auf bie Strafie b. = komt, ziet op de straat
is weg, op is op.
uit; bas get)t fiber meine Strlifte = gaat
binab' = (naar) beneden, af ( = berab); b.
boven
mijn krachten; bas gebt auf mid) I). =
mit tbm! = neer, weg met hem! ben WItti3 1). =
dat doelt (gaat) op mij. bittauWgrautett,
stroomaf, de rivier af.
fcbtr. (b.) = (iem.) wegkijken, -pesten. bittatt6'•
binnb'bringen, ft. (f.) = naar beneden door'dringen. 4inablatirt, w. = ne(d)erdaling;
fouttnintentieren, fcbto. (b.) = netjes de deur
vaart stroomaf. binablaffen, rt. (b.) = neer- uit krijgen. IiittattOlaufett, (i.) = naar
laten. binab'reicben, fcbtv. (b.) = (tr.) aan- buiten, er uit loopen; uitloopen, -monden;
reiken; (intr.) af-, neerdalen. binableigiingeln bas liiuft auf eins t)inaus = dat komt op
fid), id)u). (b.) = naar beneden kronkelen, zich 'tzelfde neer. binattOlegen, fd)to. (b.) = uitleggen, -stallen. bittattOlnadon WO, fcbtr.
n. b. slingeren. binabltblingen, fcbw. (b.) —
naar binnen werken, verslinden. bitiab'• (b.) = naar buiten, er uit gaan, maken dat
men er uit komt. binattWpaden fd)w.
ftbittitett, fcbw. (b.) = in-, opslikken. binab'•
(b.) = zich wegpakken, maken dat men wegfteigen, ft. (i.) = afstijgen, -dalen, naar beneden
komen, gaan.
komt. binaud'ragen, id)w. (b.) fiber einen ob. 8)
bin'attern, fcbto. (i.) = oud worden, vervallen. elm. = boven jets uitkomen, -steken. binatt4'•
= naar buiten, aanreiken;
binan' = naar boven; naar.
rei0eni fcbw.
= jets overtreffen, boven iets
( Voor de samenstellingen met Ohm vergelijke fiber (11111.)
naar
uitsteken. binatte triiden, fcbw. (b.)
men die met beran).
bin'arbeiten, fcbw. (b.) auf (WO = op iets buiten, er uit duwen, rukken, schuiven; uitwerken, op jets uit zijn, jets trachten to be- stellen; (1.) uitrukken, zich naar buiten
werken; iitb 0. = zich er heen werken, zich verplaatsen. binattOldiaffen, fcbw. (b.) = naar
opwerken; zich ziek, zich dood werken.
buiten, er uit brengen, weg laten gaan, wegdoen,
binaur = (naar) boven; omhoog; op; ben verwijderen. bittaudlobieben, ft. (h.) naar
WIttf3 1). = . stroomop, de rivier op; 3ebn Stufen buiten, er uit schuiven, duwen; uitstellen.
bis 1. = tien treden tot boven; mum bimmel binattOltbieflett, rt. (b.) fiber bas 31e1 = 't
I). = ten hemel op.
doel voorbijschieten, voorbijstreven. bittaub's
bittaufarbeiten ill% fd)w. (1.) = zich (er idoeiett, ft. (b.) = uitschreeuwen; in alle Pier
boven) op-, zich omhoogwerken. bittattr• Wittbe
= van de daken verkondigen.
fabren, it. (1).) = naar boven brengen (per binattOletiett, fd)w. (b.) = (naar) buiten zetten;
schip of per rijtuig); b., (i.) = n. b. varen, de deur uit zetten. binau6lpielett fd)ti3 (b.);
er fpieIt iidj auf ben geblIbeten Diann t)inaus =
rijden. binattrgeb(e)n, unr. (i.) = naar
boven, omhooggaan, stijgen, rijzen; (bie hij wil voor een beschaafd man doorgaan.
Zreppe) opgaan, -loopen. binauflangett, fcbw. binattWftenaen, fcbw. (b.) = wegjagen, er uit
(I).) = naar boven geven, aanreiken; naar schoppen. binattWinadifen, ft. (f.): fiber (9111.)
boven iets uit-, aan jets ontgroeien.
boven reiken, er bij komen. binauftettebten,
fcbtv. (b.) einem = iem. naar boven (bij)bittattWinotten, fcbw. (b.) = naar buiten,
lichten. bittauftnarften, fcbto. (b.) - = (ben er uit willen; id) wei13 fd)on wo Ste I). = waar
je heen wilt, wat je bedoeling is; vgl. bin aus,
l3reis) opdrijven. bittaurriiden, fd)ro. (b.) —
naar buiten, er
naar boven rukken, trekken; b., (f.) = vooruito cb I. bittaublieben, ft. (b.)
1) Voor niet opgenomen sam. met bind) vergelijke men die met berab.
2) Voor niet opgenomen sam. met binauf vergelijke men die met berauf,
Voor niet opgenomen sam. met binattO vergelijke men die met Oeratt6.
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i aint gterekbkaeann, sslcehenpievne;n u; itoste 1 1(e1.3 , r=ekkneint_, opnadaer
1, u
uit-,
' buiten gaan, trekken; flit) 0. = gerekt worden,
slepen(de) blijven.
Oin'begeben 114, R. (b.) = zich er heen begeven.
binibegteiten, 1d)w. (b.) = er heen begeleiden.
ein'blid, m. = gezicht, blik; im b. auf (WO met 't oog op. bin'bliden, fd)w. (1.) = (er)
heen zien. Oitt'bringett, unr. (b.) = (er) heen
brengen; (bie 3eit) omkrijgen, doorbrengen;
(fein £eben) fiimmerlid) b. = in ellende slijten;
ook = t)intun. Oin'beiiten, fcbtv. (b.) = in
Joffe mijmering verzonken zijn, dof mijmerend
voortleven.
[tjinbau'nen = weg, heen].
*in'be zie 5ittbitt.
biniblitnutern, fcbtv. (b.) = soezen. Oin'bebnen
fic§, fd)w. (b.) = zich uitstrekken. ljin'benfen,
unr. (b.) = er aan denken; wo benfen Ste
bin? = waar denkt u aan? (ook) wat meent u
wel? hoe komt u er bij?
bin'berlir# = hinderlijk, lastig; belemmerend;
einem (in, Dat.) 1). fein = iem. (in jets) h.
zijn, tegenwerken; einem bei etw. b. rein =
iem. bij jets h. zijn, lastig vallen. Oin'bern,
fdp. (Ij.) = (ver)hinderen, beletten; wer
binbert bid) baran? = wie hindert u daarin?
wie belet u dat? einen bet ber lirbeit b. = iem.
bij zijn werk h. toin'bernid, 1. -f es, -fe =
hindernis, beletsel, hinderpaal, moeilijkheid;
einem .5. .1e in ben deg legen = iem. hinderpalen in den weg leggen, moeilijkheden bereiden. .tin'berung, w. -, -en = verhindering; beletsel.
tjin'beuten, fcbw. (b.): auf (2M.) b. = op jets
toespelen, duiden, wijzen; alles beutet barauf
bin, bar.. = alles wijst er op, dat...
$in'bin, w. -, -nett = hinde.
.9in'boitan, 1. = Hindostan. 1jinbefta'nif0 =
Hindostansch.
4itebriingett, fdp. (1.) - (er) heen dringen,
duwen, stuwen; auf 01111.) 1). = op jets aandringen; WI) 0. = zich er heen (er door) dringen.
*in'bu, m. -5, -s = Hindoe.
41nbuvrk = doorheen, er door (heen); burcb...
b. = door ... heen; (ben gan3ett Zag) door,
lang; (3at)re) lang, achtereen.
( Voor de samenstellingen met Oinburd) vergelijke men die met burd)).
ljinein' = naar binnen, er in; in ben Falb
b. = in 't bosch, 't bosch in; Sum einen .01)r
1., Sum attbent leraus = 't eene oor in, 't andere nit ; in ben Zag b. = onbezorgd, gedachteloos, er maar op los.
fjinein'arbeiten, fcbtv. (b.) = er in werken,
met moeite er in krijgen; fie° b. = zich er
in werken, in jets doordringen. 4inein'bringen,
unr. (b.) - (er) inbrengen. flinein'benten WO,
unr (1.) in (M.) = zich in jets indenken
Oinein'finben If* ft. (1.) in (WO = zich in jets
schikken, in jets thuis raken, aan jets gewen3) nen. Ofneitegeben, ft. (b.) = naar binnen geven;
(effekten) prolongeeren. 4Inein'netien, um. (f.)naar binnen, er in gaan. Oinein'teben fd)w.
(1.) : in ben Zag b. = een onbezorgd leven
leiden; flit in (9Iff.) b. = zich in jets inleven,
thuis raken, aan jets gewennen. bineinlegen,
fcbw. (1.) = er in leggen; beetnemen, foppen.
OineinInflOen, fcbw. (b.) - (er) in mengen;

1

1)
2)

4infriinfeln.

= zich er mee bemoeien. hinein'reben,
fcbtv. (1.) : in einen = ernstig met iem.
spreken, iem. trachten to overtuigen. Oineini•
fteden, fcbtv. (1.) = (er) in steken; steken in.
fiinein'teagen, ft. (b.) = er in, naar binnen
dragen; (beteekenis, bedoeling) er in leggen.
Oinein'Outingen, fcbtv. (b.) = er in wringers,
persen, met geweld er in brengen.
Oinialyren, It. (b.) = (er) heen, weg rijden,
brengen (per schip of wagen); (f.) = (er)
heen, weg varen, rijden, gaan. .9in'fabet,
w. = heenreis, -vaart; bin= unb 9iiidfabri =
m. = (ver)val,
heen- en terugreis.
instorting; ('t) wegvallen. Oinlatten, it. (1.) =
neervallen. = (von 931enicben) broos,
zwak, gebrekkig; (Oefunbbeit) wankel, zwak;
(von (bebauben) in verval zijnde, bouwvallig;
(von Oebauptungett) zwak, ongegrond; (von
Wien) vervallen, nietig; werbett = (ook) vervallen. 00'41We/eft, tv. = zwakheid , broosheid ,
vervallen toestand. Ofttifinben (111#), it. (b.) =
zijn weg (er heen) vinden. Oin'fliegen, R. (f.) (er) heen, weg vliegen. Otteffie4ett, R. (f.) =
(er) heen, weg vluchten. ontvlieden; heenvlieden, snel voorbijgaan. Ijitt'flieten, (f.) (er) heen, weg stroomen, vloeien; heenvloeien,
verloopen, vergaan. binfort' = voortaan, in
't vervolg, van nu af. Oin'friften Iftt, id)tv (b.) voortsukkelen, armzalig voortleven. tin''
fcbw. (1.) = er heen, weg leiden,
voeren; heenleiden, -voeren, -loopen.
[Ofttliieber, OinfiVro zie binf a r t].
*in'fiabe, w. = overgave, gelatenheid, toewijding. tlitegang, m. = heenweg; -gaan (ook fig.),
verscheiden, overlijden. Oftegeben, R. (b.) =
(af-, over)geven, overlaten, afstaan, opofferen,
wijden; lid) einem, einer Cade = zich aan
iem. of sets overgeven, zich voor . opofferen,
zich aan iem. of jets wijden; lid) ber boffttung
1). = zich vleien met de hoop ; Ij 111'g e b e nb =
opofferend. Oin'gebung, w. - = overgave,
toewijding, gelatenheid, onderworpenheid, zelfverloochening. Iiinge'nen = daarentegen,
integendeel. Oin'ge0(e)n, unr. (f.) = (er) heen,
weggaan; voorbijgaan, verloopen; heengaan,
sterven, overlijden; fo etw. lann id) nid)t
fallen = kan ik er niet door laten, niet laten
= dat kan er door,
passeeren; bas mag fo
vind ik goed; bas wirb bir nicbt fo = daar
kom je niet zoo gemakkelijk af. OftegehOren,
!dm. (b.) = er bij behooren. Ofn'fielannen, 1d)w.
(1.) = (er) komen. ljin'geraten, ft. (f.) = er
heen (ge)raken, er toevallig komen, ver(b.) = toesteken, aandwalen. bin'Oalten,
bieden; einen = iem. met beloften paaien,
aan 't lijntje houden; (eine Cade) op de lange
baan schuiven. bin'Oangen, fcbw. (b.) = ophangen, vastmaken. bin'Oelfen, R. (Ij.) einem =
(er)heen, weghelpen. OfttibotOen, 1d)w. (1.) er naar luisteren.
1. -5, - = kuiken, kippetje.
ljin'fen, fcfm. (b.) hinken, kreupel zijn;
biefes Oleicbnis, biefer Zergleicb bluff = die
vergelijking gaat mank; b..be ntibrung =
o t e.
hinkende standaard, vgl.
1. = hinkebaan.
1d)w. (1.) = neerknielen. bin'tonnen,
It. (1.) = er (heen) komen. OfnlOnnen, unr.
(1.) = er heen, weg kunnen. Oinleänteln,

Voor niet opgenomen sam. met binattO vergelijke men die met beraub.
Voor niet opgenomen sam. met bitten vergelijke men die met forein.
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Rim. (b.) = wegkwijnen. bingretnin, •irat)ein,
fd)tv. (f.) = voortsukkelen. ein'tuttff, w. =
e
aankomst. bittlattgest = sr e
bin'•
voldoende, toereikend. Oin'•
fanatic§
= toereikendheid; aflanatic§teit, tv.
doendheid.
ft. (b.) = er heen
laten. [bingC
a"lig, zie n a
ar i
4ittlebett,
fd)w. (i) . = voort-, heenleven. bingeoen,
Rim (b.) = (neer)leggen; lir§ b. gaan
liggen. binlettren, fdp. (b.) = er heen sturen,
leiden. f)inIttstricb, m. = heenmarsch. bite.
ntaricbieren, fcbw. (1.) = er heen marcheeren.
bisentartern, fcbtv. (b.) = dood martelen.
bitentorbett, icip. (b.) = (zonder genade) vermoorden, afmaken. unr. (b.) = er
heen, weg moeten. bitettebtnen, ft. (b.) = er
heen (mee)nemen; aannemen; zich laten
welgevallen, aanleunen. bin'neigett, fcbw.
(b.) = (er toe)neigen, buigen; (lid)) 3u etw. =
tot lets overhellen. ()In'neioung, w. = neiging,
sympathie.
ljin'nen: non b. = van hier, weg; von b. geben =
heengaan; sterven.
bittioOfertt, icbtu. (b.) = opofferen.
fcbtv. (b.) = er bij passen. Oittlitlansen, fdp.
= (ergens) planten, neerzetten. 4itt'vrtffen,
1433. (b.) = wegnemen, -rukken. bin'reiibett,
fcbix). (b.) = aan-, overreiken, toesteken;
reiken tot, raken; toereikend, voldoende zijn.
toereikend, voldoende.
bin'yeictottb
reife, w. = heenreis; bie Fitts unb 5erretie =
heen- en terugreis. Oitereilett, idw). (1.) = er
heen, wegzeilen. Oitt'veifiett, rt. (1).) = [uit-,
wegrukken] ; mee-, voort-, wegsleepen, verrukken. bitereifietth = weg-, meesleepend,
verrukkelijk. bitt'vir§tett, fdp. ay) = (auf
OHO) richten; (ellen) terechtstellen, ter dood
brengen; [dooden, to gronde richten]. Oin'•
ricbtung, to. —, —en = terechtstelling.
IOW-rotten, icbm. (b. u. 1.) = (er) heen, wegrollen.
§in'yfiden, fdp. (b.) = er heen rukken,
schuiven. binlibaffen, ftw. (b.) = er heen,
wegbrengen, bezorgen. biteft4auen, fd)to. (b.) —
er heen, er naar kijken, toekijken, -zien.
Oitettigiben, (f.) = verscheiden, overlijden,
heengaan; bie 5 in'geicbiebetten = de overledenen. bittiCebett, ft. (b.) = er heen, wegschuiven, -duwen. biteldpiefiett, ft. (b.) = op
lets schieten: b., (f.) = ergens heen schieten,
(voort)snellen. bitt'Aiffett, fcbw. (1.) = vervoeren (per schip), wegbrengen; (f.) = er
heen varen, wegzeilen; (Rings ber Shiite) varen.
biniCaibtest, idm. (b.) = (zonder genade)
vermoorden, afmaken. bitt'Atagett, ft. (b.) —
vast-, inslaan; er heen, wegslaan (ben fall
3. 93.); b., (f.) = neerslaan, -vallen. bin'.
'Canoeist 'IC idyl,. (b.) = voortkronkelen,
daarheenslingeren. binIc§feicitett, ft. (f.), fish b.
(b.) = er heen, wegsluipen, (non ber 3eit)
voortkruipen. biniCeptsen, idm. (b.) = er
heen, weg-, voortsleepen. bin'ictostacbtett,
(f.) = wegkwijnen, zich doodtreuren. bin'.
TiOntieren, fcbto. (b.) = maar wat knoeien of
kladden; verknoeien, -morsen. bin'febreiben,
ft. (b.) = op-, neerschrijven, op schrift brengen;
(er heen) schrijven. bittirbilttets, fd)w. (h.) =
weggieten, -storten. biniCuinben, ft. (f.) =
wegkwijnen, -teren, -sterven, verdwijnen.
bittlegetn, fcbw ( f .) er heen, wegzeilen;
voortzeilen. bittleben, ft. (b.) = er heen, er
naar zien, kijken, opletten. bin'lebnen
(b.) = er vurig heen verlangen, verl. naar.
neerzetten, plaatsen;
bittlel;ett, fd)w. (1).)

bintertiagge.

M b. = gaan zitten, plaats nemen. einifirbt,
= opzicht, betrekking, aanzien; in b.
auf (WO = binlic§tiis§ (mit (nen.) = met
betrekking tot, met 't oog op, ten opzichte van, ten aanzien van. bittlietben,
id)tv. (f.) wegkwijnen. bin'finfets, ft. (f.) =
neerzinken, -vallen, -zijgen, ineenzakken, in
onmacht vallen.
idp. (b.) = er
plaatsen, neer-, voorzetten; (es Ourter) stellen,
aangeven; etw. b. ale
lets voorstellen als,
willen laten doorgaan voor; iidj Ii. = er gaan
staan; ficb als = zich voordoen als, willen
doorgaan voor. bin'tterbett, ft. (f.) = wegsterven, -kwijnen. bin'itothern, fdp. (f.) =
struikelen, (er) heen strompelen. biseitredett,
icbw. (b.) = uit-, toesteken; (einen) neerslaan,
-vellen, op den grond leggen, werpen; fit§ =
zich uitstrekken, gaan liggen. bittltreilbett,
ft. (f.) = verstrijken, voorbijgaan; an (tat.)
= langs lets heenstrijken. binitranten,
fcbto. (1.) = voort-, heenstroomen. bin'itiirgen,
icbtn. (b.) = neerwerpen, -storten; O., (1.) =
neervallen, -storten; (er)heen stellen. bin'.
ittbeitt, fd)tv. (b.) = knoeien, morsen.
Ointate
achteraan, naar achteren.
bingastbeitt, fd)to. (b.) = verbeuzelen.
4intattlialtett, ft. (b.) = tegen-, ophouden;
tegengaan. bintattleign, fcbw. (b.) = verwaarloozen, ter zijde stellen; achterstellen,
verongelijken. .eintanifelping, w. = verwaarloozing enz. vgl. bintanfet att.
Wn'taOpen, rtiv. (f.),
b. (b.) = voorttasten, op den Last voort-, er heen gaan. bin'.
(f.) = voortwankelen; neertattnteitt,
tuimelen.
Oittlett = achter(en); von b. = (van) achter(en);
er wobnt (nab) beraus = hij woont achter.
isintencsn' = achteraan. bintenbreitts
a d). bintenberune = achterom; von b.
erfabren = langs een omweg, van de achterwacht hooren. bintenbin' aan den achterkant.
bintentuu§' achteraan; achteraf. bitstenii'•
ber = achterover.
I. tattler, i3riip. mit rat. u. 9iff. = achter;
b. einem fteben, rid)
einen ftellen; er trat
bicbt
= hij naderde hem dicht van
achteren;
fid) geben = achteruitgaan;
vgl. ber, bergeben, Ot)r, ecbitcb,
ftecfen II, 3uriictbletben e. a. II. binger,
91bi. = achterst; bie . e Sete = de achterkant; bas b..fte ,aus = 't achterste huis.
eingevarble, w. = achteras. einlerattlicbt, =
achteraanzicht. *ittlerbade, w. bil. ()Inger•
beitt, f = achterbeen, -poot; fit auf bie .5.. e
ftellen = op de achterpooten gaan, staan,steigeren; (fig.) op zijn achterste beenen gaan staan,
zich hardnekkig verzetten. bin gerbleiben, ft.
(1.) = achterblijven; binterblei'ben = na-, overblijven; achterwege blijven; brei Stinber finb
binterblieben = hij (zij) heeft drie kinderen
achter-, nagelaten. (ointerbile'bene, 43t. =
achterblijvenden, nagelaten betrekkingen. bin•
terbrin'gen, unr. (h.) aanbrengen, verklikken ; bingerbrinaen = naar achter brengen;
(voedsel) naar binnen, er door krijgen. intev•
bringer, m. = aanbrenger, (ver)klikker.
4in'terbug, m. = spronggewricht. einger•
biiOtte, w. achtergrond van 't tooneel.
4in'terbed, 1. = achterdek. binterbrein' =
daarna, daarop, vervolgens, achteraf. Oingere,
m. —n,
= achterste. bittiereittan'ber
achter elkaar, achtereen. 4in'tereffen, f. =
achter(hoef)ijzer. #in'tetilagge, w. = achter-,
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kampanjevlag. Oinlerfled, m. = achthrlap.
ein'terfront, to. = achtergevel. *in'terfut,
m. achtervoet, -poot; auf bie tinter=
fine rtellen zie binterb etn. 4in'tergalerie,
to. = achtergalerij (aan schep'n). Vin'terge.
biittbe, = achtergebouw. egin'tergebante,
tn. = bijgedachte, -bedoeling. hintergeh(e)n,
um (b.) = misleiden, bedriegen; iverijdelenl.
einterge'bung, w. —, —en = misleiding enz.
= achterstel (eines E13agens,
*in'tergeftelt,
eines 43fluges, eines q3ferbes), achterste; ein
Iattges
baben = traag, nalatig zijn. ktin'ter.
atieb, = achterste lid; a. gelid; (van een
evenredigheid) laatste term. .9in'tergruttb, m. =
achtergrond; in bem (ben) 53. = op den a.
Oin'terhalt, tn. = hinderlaag; [terughoudendheld]; bijbedoeling, -gedachte ; (rugge)steun,
rezerve; im Iiegen = (ook) op den loer
liggen. Din'terhalten, ft. (1.) = (eig.) achterhouden; hinterheten (fig.) = terug-, onthouden; terughoudend zijn]. hin'terhaltig,
shtittifth = achterhoudend, stiekem;
onopenhartig. in'terhattb, = achterhand
(ook van 't paard); bie b. baben (fein), in bet b.
[fen = aan de a. zitten. (lin'terlynt4, 1. —
achterhuis. hinterher' = achteraf, later, to
laat; achterna, naderhand. ein'terhot, m. =
achter-, binnenplaats. 4in'teritebien, —
Achter-Indic. hin'terin'bilth = Achter-Indisch.
jin'terfi4i4ien, fdyw. (b.) = (einen Sd)taps)
naar binnen, omgooien. Oin'terfoO, m. =
achterhoofd. eiteterlabev, m. = achterlader.
einteetabungd... = achterlaad... *hefty.
WO, f
achterland. hintedarlett, ft. (b.) —
nalaten, vermaken; achterlaten; bie b.. en =
bie bin t erb
ett
einteriaf'fenfdjaft, w.
— = nalatenschap, erfenis. 4interiallung, ro.
achter-, nalating. hin'terlaitig = (zm.)
achterlastig. ,Oin'terfeber, = achterleer.
hinterle'gen, ichto. (b.) = in bewaring, in depot
geven, deponeeren; opslaan.*Intede'ger, m. =
deponent, bewaargever. (iintevie'gung, w. —,
—en = depozito. *interle'gungblehein, m. =
depozito-bewijs. Vin'terteib, = achterlijf.
#in'tertift, w. = (arg)list, sluwheid, slinksche
streek. bin'tertiftig = (arg)listig, sluw, slinksch.
*in'terittann, m. = achterman; opsluiter (van
't gelid); (im banber) naman, latere endossant;
(im Spiel) wer tit mein b.? = wie zit achter mij ?
ein'tertifartihen, 1. = achterpoortje, -deurtje;
fit ein .. offen balten, laffen = een achterdeurtje open houden. tinteetifote,
=
achterpoot. *in'tertiottentern,
= AchterPommeren. Oin'terrab, 1. = achterrad, -wiel.
eittlevreitte,
= achterste rij, a. gelid.
ein'terrheitt, m. = Achter-Rijn. Ijin'ter.
van
achteren,
achterbaks (ook fig.).
riidd
bittlev8 = Writer bas.
eittlerfati , .1(111e, m. achterleenman; kleine
boer; nakomeling. ()bete-Whiff, f. = achterschip. hin'terfchlingen, ft. (1.), .1ihlutten, fd)tri.
(b.) = in-, doorslikken. Vittlerleite, tv. = achterzijde, -kant. Wifteviittittg = (nbrb.) nadenkend,
zwaarmoedig; (obb.) krankzinnig.
achterbank, -plaats. hin'teritiittnis =
m.
arglistig, gluiperig. [Olit'terftettig = achtermad)en = verhinderen, verijdelen;
stallig;
ook = binterbaltig]. 4in'terfteben, m. =
= achter-,
achtersteven. *ittleritfid,
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staartstuk. Vin'terteit, m. u. 1. achterdeel,
achterste dee . ; achtersteven. *in'tertreffen,
1. = achterhoede; ins b. lommen achteruitgaan, aan lager wal rakers; im fen = aan
lager wal zijn; (ook) achteraankomen. tinter.
tvei'ben, ft. (b.) = tegenwerken, dwarsboomen,
verijdelen. iDin'tertretipe, w. = achtertrap.
*ittlertrelinettrontatt, m. = roman van den
zooveeLsten rang, keukenmeideroman. *in'ter.
Mr, to. = achterdeur; ild) eine b. often batten,
'alien = een achterdeurtje openhouden.
ign'tevbiertel, 1. = achtervoet (eines .0tien),
-kwartier, -bout (eines Stafes). hin'terborn =
achterstevoor, verkeerd. flpittlevtuagen, m. =
achterstel (van vierwieligen wagen); (art.)
achterwagen. 4itetertudibler, m. —s, — =
(eig.) backwoodsman, pionier, squatter; (fig.)
kinkel, lomperd. hittlertualb(ler)ifth achterlijk, ouderwetsch. Oin'tertvalbner, m. —s, — =
Hinterwalder. *in'tertuattb, to. = achtermuur,
-wand. [hin'tertigatb zie riicfro arts]. hin'ter.
tvittnen zie b int erripp hinteraiehett, ft.
(1.) = ontduiken. kinter&ie'Oung, to. = ontduiking. *in'tevaintuter, 1. = achterkamer.
hin'traben, fdp. (i.)
(er) heen draven.
$n'treiben, ft. (b.) = er heen drijven, wegdr.,
..jagen; (f.) = (er) heendrijven, wegdr.
hin'treten, ft. (1.) = (er) gaan staan, (er) heen
stappen. [in'tvitt, m. = flood, overlijden.]
bitetun, unr. (b.) = er bij doen; wegdoen; id)
tPel3 nitt, WO id) lint 1). roll = ik kan hem niet
thuis brengen (fig.).
hittii'ber = naar den anderen (naar den overkant; over(heen); berilber unb = heen en
weer.
hinii'bergeh(e)n, unr. (i.) = naar den overkant
gaan, loopen ; Overloopen ; heengaan, overlijden;
fiber einen Wluf3 = een rivier overtrekken.
hinii'berlegen, fchto. (1.) = er over heen leggen.
hittii'berreichen, ftw. (1.) = over-, naar den
overkant reiken, zich tot aan den overkant
uitstrekken.
Rim. (b.) = Overzetten, -brengen; (1.) = Overtrekken; (fiber
einen (braben) springen. hinfeberilehett, ft. 1. =
over-, naar den overkant trekken, sleepen;
O., (1.) = naar den overkant gaan, overvaren,
zich aan den overkant vestigen.
himute zie b erum.
hittun'ter = naar beneden, ne(d)er, (er) af, vgl.
bine) en 1)erunter.
bittivagett WO, fd)w. (b.) = er heen durven.
Oittloattfett, Etta. (i.) = (er) heen wankelen.
Wit'turivtd = er heen (gaande). titettieg (met e),
m. = heenweg. Witting' (met 6) = weg, van
hier; (abet etw.) heen.
rtw. (b.) = zich wegmaken,
hittnieg'heben
zich uit de voeten maken, weggaan.
foramen, ft. (1.) = heen-, wegkomen; (fiber
(2i1t)) heenkomen. hintinglengtten zie meg.
leugn en. 4intnegliabme, = ('t) wegnemen,
-neming. hinting'nehmen, ft. (1.) = wegnemen,
-rukken; (bie 21ufmerframfeit) in beslag nemen.
iiitttoeirraffett, ,fcbm. (b.) = wegrukken.
binting'lebett, ft. (b.): Aber (2M.) = over
iets heenzien; lets over 't hoofd, door de vingers
zien. bitttuegletiett, fd)ro. (b.) = wegzetten;114
zich over iets heen zetten;
fiber OW.)
met iets Been rekening houden; [id) fiber alte
= zich om niets bekommeren.
91ilcifid)ten
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OlnitiegliiitiMen, fd)to. (1).): fit, einen 1). fiber (vooral fig.); oblie, ijzerkoek; geit. 1010'Oen•
11
1 (9111.) = zich, iem. (door momchijnende redebaiter, m. = ijzerkoekebakker.
' n.
eerfng)
d.
e
over iets heenzetten, iets doen vergeten 4ib4obroue, m. —5, —e = hippodroom.
Vit)pogrii#0', m. —s u. —en, —e(n) = hippo.eitilvei6, m. —es, —e = ver-, aanwijzing; op- grief, pegazus, gevleugeld ros.
merking ; ('t) wijzen op ; tinter b. auf (91lf.)= met *Itt'Outra6, tn. — hippokras, kruidewijn.
verwijzing naar; mit bem b. bai3 ... = door er 040ofraliNe6 Oeficbt = hippokratisch geop te wijzen dat ... fittilveilett, ft. (b.) = aan- zicht, gezicht van een stervende.
wijzen, er heen wijzen; einen b. = iem. den 4ippotre'ne, = Hippokrene, paarde-,
weg wijzen; auf (M.) f). = er op wijzen, er
dichterbron. 4ipOolog', m. —en, —en =
naar verwijzen. lijittlueifenb = aanwijzend. hippoloog, paardekenner. *ittoologie', — =
tittetueilung, ID. zie b blunts. fiittluelten, hippologie, paardekunde. 4100o0olantub, m.
fd)ro. (f.) = verwelken, wegkwijnen. filteivenben
— = hippopotamus, nijlpaard.
unr. (b.) = er heen, er naar toe wenden, keeren. Vat, 1. —(e)s, —e = hersenen, brein. Oitit'arItt
= hersenarm, dom. 4inebtatt, 1. = fontanel.
Oltiluerfett, ft. (f).) = weg-, neerwerpen; terloops
zeggen, zich laten ontvallen; (etw. aufs FPapier) einebofirer, m. = schedelboor, trepaan.
werpen; lid) I. = neervallen, zich neerwerpen. Crn'getbitift, 1. = hersenschim, droombeeld,
fantazie.
Iiinivieber(unt) = we(d)erom, daartegenover;
I. = kopshout.
van den anderen kant, van mijn (zijn enz.) kant.
kalif = zwak van hersens; krankzinnig.
bitiluirrett, fd)ro. (t).) : auf (RIM) b. = op iets
= hersen-, breinloos; onwijs.
uit zijn, er op werken. liitetuollen, unr. (1).) =
133.; •rinbe, to.; .1cbtibel, m.;
(er) heen, weg willen. fiittlufitiNett VIM, fd)113.
hersenlImassa; -schors; -pan (schedel,
(1).) = er graag heen willen, wenschen er te
bekkeneel); -pan.
zijn.
Virnilefjtag, m. = beroerte. =
tub m. —ens = Hein; b. unb Sun = Piet hersenspleet. Iiirti'berbrannt, •berbriibt =
en Klaas, Jan en alleman.
razend, dol, tOtaal gek. toirn'tuurft, w. =
cervelaatworst.
Iiitt'aiitgen, fd)m. (b.) = neer-, voortellen. fiin'•
inubent, fditp . ().) = wegtooveren. Oin'ieigen, VirK, m. —es, —e hert; fliegenber b. —
1d)w. (1).) = heen-, aanwijzen. liitt'ii0en, ft. vliegend hert (een tor). OirliWartig = hertachtig. Virlit'baunt, m. = sumak, looiersboom.
(b.) = weg, er naar toe, er heen trekken; zich
er vestigen; op de lange baan schuiven; (1.)
fOrKrboil, m. = hertebok. Oirldrftibtte, to. —
heengaan; lid) 1. = gaan, loopen naar, er heen,
spoor van 't hert. *irle§Teinger, m. = hartsvanger, jachtmes. Oirtchlarben, xfarbig =
zich uitstrekken; uitgesteld worden, gerekt
worden, aanhouden. Olit'siefen, fdim. (f).) auf hertkleurig, vaal.
(M.) = (eig.) op iets mikken, (fig.) doelen, op 4iriCigetueib, 1.; • *tut, w.; • born, 1. =
iets uit zijn, iets beoogen.
hertsllgewei; -leder (hertevel); -hoorn.
hertsliitip' = daar-, er heen; er naar toe; er bij, tirfeWbortillgeift, us.; .61, 1.; .1a15,
bovendien. fittip'betifen, unr. (b.) = er (nog) hoornligeest; -olie; -zout.
bij denken. Oinp'briltigen fle0, fdity . (I).) = er
w. = hertejacht. Viritb'ffifer,
naar toe, er bij dringen. bitip'bit§ten, fd)o). (I).)
.1rfirbter, m. = vliegend hert. eirK'falb,
1. = jong hert. 4irldrtantel, 1. = lama.
= er bij verzinnen, er bij fantazeeren. fillip'•
= herte-, reebout. Oirfc4itub,
britigen, ft. (f.) = er bij, er naar toe dringen. tirlIt iteule,
= hinde. f. = leger van een
IiIttau'fiigen, fclin). (b.) = er bij voegen, doen.
hert. eirlt§lauf, m. = • hertepoot. Oirfdr.
gtinattliigung, to. = toe-, bijvoeging.
eitt'pg, m. = trein (er) heen.
Ieber, 1. = hertsle(d)er. OftWiebern =
filniit'ge0(e)n, unr. (1.) = er heen, er bij gaan. hertsle(d)eren.
Oittait'gefiaren, fd)o). (1.) = er bij (be)hooren. Vir1(0 '1110fung , 111 .; •Intrt, nt. ; =rut m. =
liitip'gefellen 11(0, icinv. (b.) = zich er bij
herteIldrek; -kamp; -fluit (-horen).
voegen, er bij komen. binaulontuteit, ft. (1.) = *IvItbIlldjtocit, tn.; •talg, m.; =goner, m. =
er bij komen. 4initetunft, m. = nadering. hertellzweet (-bloed); -vet; -bilstuk.
Wisp'fallen, ft. (b.) = er bij laten, laten nade- 4irldraunge, to. = hertstong; tongvaren.
ren. fiittiterecOtten, id)w. (1).) = er bij rekenen, Cr'le, to. — = gierst.
er bij tellen. liittplc§leicbett, rt. (f.) = er naar
m.; .fleber, 1.; •1046, 1.; •forit,
toe sluipen. fiittpletiett, fd)to. (1.) = er bij
1.; •nte41, 1.; =Wife, tr. = gierstIlbrij (-pap);
voegen, doen. littiplreten, ft. (f.) = nader- -koorts; -gr as ; -korrel; -meel; -klier.
treden, er bij komen; toetreden, lid worden. flirt, m. —en, —en = herder, hoeder; tote ber
*inbu itritt, m. = nadering, toetreding. fibtp'•
fo bie ,erbe = zoo beer zoo knecht.
tun, unr. (b.) = er bij doen, er aan toe-, er bij
4iv'tenautt, 1. = herdersambt, herderlijk ambt.
voegen. binp'berbienen, fcbtn. (1.) = er bij
Oietenart, to. = herdersmanier. *iv'tenbrief,
verdienen; mit 1). = ook wat meeverdienen.
m. = herderlijke brief.
hingetoevfen, ft. (b.) = er bij werpen, voegen.
m.; 'felt, f.;
=
OittauTdOlett, fd)ro. (b.) = er bij tellen. liinp'• herderslIdichter (bukolisch d.); -feest; -fluit.
iiefien, ft. (1).) = er bij halen (3. Q3. einen 91r3t) ;
f.; = Octant!, m. ; stlefOragfi,
= herdersIldicht (idylle, pastorale); -zang;
(er bat mid)) bin3uge3ogen = (ook) er in gehaald.
-gesprek (-zang, ekloge).
.el'ob, m. = Job.
.el'ofidlIgebufb, 133.; •polt, Iv.; static, w. = tirlettlIgett, m.; 40aub, 1.; •bunb, m. —
JobslIgeduld; -tijding; -traan (een Ind. plant). herdersIlgod (Pan); -huis; -hond.
4000avdr, m. —en, —en = (bij de oude Grieken)
1.; •Itiabe, m.; g inger, 1.; •leben,
hipparch, ruiteraanvoerder.
1.; •11eb, 1. = herderakleed; -knaap; -kamp
(iip'be, m. —, —n = twin-, snoeimes; zeis (zwervende stam); -leven; -lied.
1)
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birlettto4 = herderloos. .eirlettuttibc§ett, =
jonge herderin. titetettuttifsig = herderlijk,
pastoraal; herders...
Oiv'ten110feife,, w.; . 1(baufOiel, 1.; s itab, m. =
herdersllfluit; -spel (landspel); -staf.
igirlettlIfttid, 1.; •tage, w.; .tal*Ott, f.;
*bolt, f. = herderslIstuk (-spel); -tasch;
-taschje (plantn.); -yolk.
w. —, —nen = herderin. birtlic§ =
herderlijk.
His, 1. = bis, si-kruis.
1. = Spanje. Vitt'uier, m. —a, —=
Spanjool, Spanjaard.
—11 =
Virbtod, m. = hijschblok. *Ole, w.
(op)hijschen.
windas, takel, biffett, film. (b.)
hijschtouw.
=
Viiftau
OW! = haar! links! er welt nicbt b. nod) t)ott =
hij weet Been raad.
= histologie, weefselleer.
4Mo/ogle', w.
*MarAett, 1. —5, — = historietje, verhaaltje.
—it = historie, geschiedenis.
411/Wee, w.
Cito'riettbutt, = geschiedenis-, vertelselboek. Oifttrriettutater. m. = historieschilder.
*ifte'rit w. — = geschiedkundige wetenschap.
Vito'riter, m. —s, — = historikus, geschiedkundige. tifteriograptr, m. —en, —en =
historieschrijver. bifto'rifd) = geschiedkundig,
historisch.
o'nen, . . o'nen =
tiftrio'ne, m.
tooneelspeler.
=
voetbank(je),
sleetje,
w.
(bat)r.) schommel; (de) pad.
eiCblii6cbett, 1., 'Matter, w. = warmte-,
zweetpuistje. w. — = hitte; (fig.) vuur,
drift.
m.; smeller, m.; oneffung, w. =
warmtellgraad; -meter; -meting.
= heet, vurig; driftig, heetgebakerd;
er bat ein b .. es Zemperament = hij is driftig
driftkop, heethoofd.
van aard, oicropt, m,
= driftig, heethoofdig, -gebakerd.
= verwarmingsvermogen. eity*italraft,
tiidet m., = warmte-, zweetpuist.
#ilrit§tag, m. = zonnesteek. tilytuelte, w. =
hittegolf.
eftoliter.
hi =
hm!
Out!
be; Bobo! = ho! ho!
*eatt'gtio, m. —5, — Hoangho
*o'bet, m. —5, — schaaf; er fann mir ben .5.
ausblafen! = hij kan naar de maan loopen!
hij kan me... je weet well eo'betbant, w. =
schaafbank. too'beleilett, 1. = schaafbeitel,
-ijzer. 4 o'belmalcbitte, w. = schaafmachine.
bo'betu, 1d)w. (b.) (af)schaven; (fig.) beschaven, fatsoeneeren. *o'belloatt, m. =
(schaaf)krul.
—n = hobo. tooboift', m. —en,
obo'e, tv.
—en = hoboist.
I. both (Ober, blicbrt) = hoog, groot, verheven,
voornaam; overeind; a b. 3 = (wsk.) a tot de
derde (macht); Bober elb = heilige, lure eed;
bie See gebt b. = staat hol; b. getuarblett =
van hooge gestalte; von Bober tattb = van
hooger hand; bas 2ieb gebt b. 14ittauf = 't lied
gaat, loopt hoog; OittattOwollen = hoogerop
willen, hooge aspiraties hebben; b, au fteben
foramen = hoog, duur te staan komen;
wieber foramen = weer overeind, er weer
bovenop komen; bas bobe 2ieb = 't Hooglied;
einen b. **Omen = iem, te pakken nemen,
laten betalen; bie bobe Zee de voile zee,
't ruime sop; in bie bobe fee geben = 't ruime
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sop kiezen; eine bobe strafe = een zware
straf, hooge boete; es ift bober 'Zan = 't is
klaar dag; unb teuer, b. unb beilig fcbweren,
verfid)ern (if); b.! b.! = lang zal hij (zij)
leven!
ber rein! = leve de wijnl vgl.
aufnebmen, Q3rett,
bergeben, leben
I, Zrt, 13ferb, 91or3, 3eit e. a, II. 4ott, 1.
= hoezee, toost, gezondheidsdronk; (in
weerberichten) maximum; ein. .5. auf einett
ausbringen = een t, op iem. instellen, op
iems. gezondheid drinken; ein bem 3ubilar!
= (lang) leve de jubilarisl
Oocb'aeOtbar = hoog-, edelachtbaar. hotly.
a4tett, fcbw. (b.) = hoogachten. Watbtuttg,
u). = hoogachting, aanzien, eerbied; mit
vor3iiglid)er (voilfommenfter) (verbleibe
icb) = met de meeste hoogachting (heb ik de
eer te zijn. bott'acbtungObott = hoogachtend,
met de meeste hoogachting. botO'abelig =
hoogadellijk. Vott'alpett, 431. = Hoog-Alpen,
Hooge Alpen. 4 ott'attar, m. = hoogaltaar.
t °Wand, = hoogmis, groote mis; bas
batten = de mis bedienen. tyt'atelebttlicb =
zeer, hoogaanzienlijk.
O ptirbabtt, w. = viadukt, luchtspoor. 4orb'batt,
m. ('t) oprichten van gebouwen in engeren
zin. boWbegabt = hoogbegaafd. bottrbegliidt
= zeer gelukkig..tvO'bebiiiter, nt. = reservoir
(van watertoren). borfrbeittig = hoogbeenig,
hoog op de beenen; aanmatigend. tputrbe.
jai* hoogbejaard. bodybertibutt = zeer
beroemd. bocirbetagt = hoogbedaagd, bejaard.
bocb'betriibt = zeer bedroefd. em4'bewegung,
w. = opwaartsche beweging, rijzing, hausse.
bodyblau = inblauw. tub'boot6matut, nt. =
hoogbootsman. boWbrittgett, unr (b.) =
overeind, omhoogbrengen; tot bloei doers
komen. bott'brititig = met hooge borst(en)
(eig.), (fig.) trotsch, voornaam doend. Vott'•
burg, w. = (vooral fig.) hooge burcht. *vet'.
Franche-Comt6.
burgunb, f.
boarbeuticb = Hoogduitsch; bas cbb eutii
fd)(e) = 't Hoogduitsch. 4o0'bruff, m. =
hooge druk(king); (ook) reliefdruk. 4 oi§'.
brutfutalrOine, w. = hoogedrukmachine.
4oct'ebene, to. = hoogvlakte, plateau. body.
ebei = hoog-, weledel. Vocijetylutirbett, w.:
Euer ((gym.) = Uweleerwaarde. bot4elye.
tutirbig = zeer eerwaardig. boithett, fcbw.
(b.) = toosten. boCerfreut = zeerverheugd,
zeer verblijd. borWerbabett, = hoogverheven;
..e 2trbeit = hoog-relief.
bocblabrenb = hoovaardig, trots(ch); (adv.
ook) op hoogen toon. tiorftleitt' = zeer fijn.
bocirffiegenb = hoogvliegend; verheven,
hoog: ,91A'fittg, m. = hooge vlucht; hoogvliegend gevogelte. orb'itut, w. = hooge-,
springvloed.
boilygeat§let = hooggeacht. tiodrgebettebete=
hooggebenedijd, vol genade. boWgebielenb =
hoog en machtig, hoogmogend. eott'gebirge,
= hooggebergte. boWgeborett = weledel-,
hooggeboren, toct'gebattfe, m. =
tynt'geebrt' = zeergeeerd. Vocirgeftibl, =
hoog, heerlijk gevoel. buctrgebettb = hooggaand. boWgelb = hooggeel. bodagetaigt],
.getebre = zeer-, hooggeleerd. botb'gelobt =
hooggeloofd, -geprezen. [botb'getttut = welgemoed, hooggestemd]. botfrgetteigt = zeer
genadig. Votb'gettufs, m. = hoog, heerlijk
genot. bott'geprielett = hooggeprezen, -geroemd totb'gerfitt, 1. = (hooggerecht; krimineel gerechtshof; galg, schavot]; rechtplaats.
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Oott'fiefOii4ti = hooggeschat, -geacht, zeer
gewaardeerd. 4oct'geittii-r3t = met korte
rokken, (met) de kleeren hoog opgenomen.
botb'geleg'net = zeer, rijk gezegend. #ocfr.
Befitutt' = edelgezind, hoogzinnig. boM's
geipattut = hooggespannen. boch'fieftellt =
hooggeplaatst. liott'neitititt = met een hoog
voorhoofd. bor§'fiefttn§ett = ijdel, aanmatigend. fitb'getiinitt = hoog opgestapeld, h.
opeengehoopt; met een hoogen toren, met
hooge torens. fjoib'gettuutlen = van hooge
gestalte, hoog opgeschoten. *oc4'getuilbe, 1. =
hoogwild. OtutigetvOtbe, 1. = hoog gewelf.
ipiefrgetualbt hooggewelfd. Otufravabig =
hevig (eig. -en fig.).
4otb'baltett, ft. (b.) = hoogschatten; op-,
hooghouden (fig.). Otqh'§eritg fier, edel,
groothartig. *otb'Oeviigreit, w. — = fierheid
enz. 4ottlivt§e, w. = episkopale, Anglikaansche kerk. Ooc§liv4Itdi = episkopaal.
bot§llittgettb = hoog-, luidklinkend; hoogdravend, pralend.
= hoogkomiek.
seottriattb, I. = hoog-, bergland. 41mb iliinber, m.
—s, — = hooglander, bergbewoner; Hooglander. fttufrifinbiltb = hooglandsch, van
't bergland. bot§leOnig = met hooge leuning.
06e011(4 = grootelijks, zeer, hooglijk. 40(0'.
1011(0 = edelachtbaar.
bodrutaitig = hoogmastig. 41n§inteifter, m.
= grootmeester. OeiOlnagenb = hoogmogend.
*ottrittoov, 1. = hoogveen. eett'uttit, m. =
hoogmoed, trots; b. lommt Par bent Walt,
wenn aufgebt, gelyt Olftcf miter hoop
moed komt v6Or den val. OinVmiitig = hoogmoedig, trotsch.
= hoogneuzig, verwaand, aanmatigend. bortinotimin'tict = lijfstraffelijk,
krimineel; bas f) ..e baIsgericbt = 't krimineel
halsgericht.
hoogoven.
tiocft'ofen, m.
Oodroatterre, 1. benedenverdieping (boven
een souterrain). VoM'ofab, m. = stoep, trottoir. 4otO'poe'titcft = hoogpoetisch, zeer dichterlijk. fpx§ipretWlict) = hoogloffelijk.
OorWragettb = hoog oprijzend. gtocirrelief, 1.
= hoog relief. toWrefertiotr, 1. = o tbe.
baiter. Oocirrot' = hoogrood.
Oorfr Id)w. (I).) = hoogschatten,
-aciten. eocblcOitiptttg, W. = hoogschatting
enz. toot4 1 1cOute, w. = hoogeschool, universiteit. ooc010iiter, m. = student. OoiO's
1081t(e)rig = hooggeschouderd, met een
hoogen schouder, met hooge schouders.
fpufrfeefiltberei, to. = groote visscherij, visscherij in open zee. t oftleeffotte, to. =
aktieve slagvloot. = zalig, wijlen.
exublittn, m. = verheven, edele gezindheid.
botblittitig = edel, fier. *ocblouttner, m. =
('t) hartje van den zomer. eoftloannung, w. =
hooge spanning. kit§lOruttg, m. = hoogspringen.
bactit = hoogst, zeer, ten hoogste; ebitft.. =
maximum..., maximaal.
OotbItantutig hoogstammig, h. opgaand,
(fig.) h. opgeschoten. ooOltattb, m. = uitkijkpost. 400'ittOeter, w. — = oplichterij.
.9ocOltaOtev, m. —s, — = oplichter, chevalier
d'industrie.
eaCt'ar'beitOtag, m. maximale arbeidsdag.
bactit'beiteuert = hoogst aangeslagen, h.
belast. .00e0It'betrag, tn. = maximum:
hoogste bedrag, aantal. 000iti be're = Zijn,

bad(e)rig.

Zijn(er) Hoogheids, Zijn(er) Majesteits; 0. =
Uwer enz. Oactirbevletle = hoogstdezelve,
Z. M., Z. H., Z. E. enz.; 0. = U. M. enz.
bOttitergenfttinbig = hoogsteigenhandig.
libM'itend = hoogstens, op zijn hoogst. *Wt.
getoi0t, 1. = maximum-gewicht.
eociritieg, m. = opkomst. **WO*, 1. = domkapittel. 4ott'itittOtinte, w. = kapittelkerk.
obetitleiftung, = rekord; (v. machine)
maximumvermogen. ear§it'Orei6, m. = maximumprijs. twarltrebettb = eerzuchtig, vooruitstrevend.
.950iffa4, m. = maximum-tarief, -prijs.
kOdift'ittutnte, = maximum(bedrag).
eMit'3a01, tv. = hoogst aantal, maximumgetal.
toWton, m. hoofd(klem)toon. §tullattettb =
hoogklinkend, weidsch. botOlonig = met den
hoofd(klem)toon. borlytilttig = (1) tii ttenb.
boM'trabenb = hoogdravend, weidsch. 4w.
— = hoogdravendheid.
tratiettlyit,
tuttertteOmer,
=-• (beta.) haussier. Oot§'•
tiatutatiltt valutakrachtig. botb'berbient —
zeer verdlenstelijk. ttitierettrt = hooggeeerd. tioit'bevrat, m. = hoogverraad.
Oor011evater, m. = hoogverrader. 0°0'.
berrateviltb = van hoogverrad. efrber.
fOutbet = met schulden zeer bezwaard.
ijotOlieviittOlit4 = hooge rente gevend.
hoogwacht; signaal,
etnt'toactie, .tuac§t, w.
seinvuur. outfrtualb, m. hoog hout, dicht
hoog bosch. OoMuarte, w. = hoogwacht.
torOvaffer, 1. = hoog water. 4oMing, m. =
straatweg. Ooc4Iveile = hoogwijs, zeer wijs.
tioMuic4lig = zeer gewichtig. 4rntivilb, I. —
grof, hoog wild. tioOtoolit'geborett = (hoog-,
welgeboren), weledel; Cfm.
= Weledele
beer. 40Mviirbett, thro. = Uweleerwaarde; b. = Eerwaarde. • Oot§luliebin =
zeer eerwaardig; bas b.. fte = 't Hoogwaardige,
de heilige Hostie.
*och'seit (met 6), w. —, —en = bruiloft, trouwpartij, huwelijk. .9otirgeitev, m. —s, — =
bruidegom. Oorftleiteritt, ty . —, —nen =
bruid. OocOlettlit4 = bruilofts... tottleitO•
bitter, m. = bruiloftnoodiger. *oiOleit6brief,
m. = uitnoodiging voor een bruiloft.
4ocOleit411fadel, w.; Meier, w. ( .fett, 1.)
bruilofts-, huwelijksIlfa,kkel; -feest.
*tu4lett011gait, m.; Pgebittt, I.; .gel(tettf, 1. =
bruiloftsligast; -gedicht; -geschenk.
eottleit6gelettichaft, w. = bruiloftspartij.
OM'aeitOgott, m. = huwelijksgod.
aeitOtteib, 1. = trouwjapon-, kleed. *WO'.
ieitavani, w.
bruiloftskrans. oeckaeit4.
= bruiloftsgasten. 4oity3eitOmutter,
teute,
= moeder van de bruid. Oocfneiareile,
tz. = huwelijksreis. *otfileitOltttnau6, m. =
bruiloftsmaal. etuftleitOtag, m. = bruilofts-,
trouwdag..9ot§Ieit6tiater, m. = vader van de
bruid.
Ooef, 1. —(e)s, —e = (schp.) (beeste)hok.
tooefe, to.
—n = hok (hoop schooven); rug;
(gym.) diepe kniebuiging ; einem bite b. y ell bauen
iem. geducht afranselen. eoclelforti, m. =
draagkorf. Wren, idm. = schooven
aan hokken zetten; op iems. rug (gaan) zitten;
gebukt, gehurkt (gaan) zitten; er 1)odt immer
3u battle, bittter bem .0fen = hij zit (hokt)
altijd thuis; bleiben = blijven steken.
*oe'rev,m. —5, —= voetbankje, krukje ; hokker.
*Defer, tn. —5, — = bult, bochel. bOcif(e)vig =
bultig, gebocheld, hobbelig, oneffen.
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$o'be, w. —, —n, V., m. —n, —n, Vo'ben,
m. —5, — = teelbal. 4 o'bettbrudb m. =
balzakbreuk. ee'benrad, m. = balzak.
eat m. —(e)s, biffe = hof; (binnen)plaats;
hofstede, hoeve, ea; logement, hotel; kring
(um Bonne ob. Nonb); bei b. = aan 't hof;
auf bem b. = op de (binnen)plaats; einem
ben b. macben (11); baus unb b. = huis en erf;
auf ben b. get en = naar achter(en) gaan.
VorlIabel, m.; iiabbotat, m.; . amt, 1. = hof11adel; -advokaat; -betrekking.
tor art, w. = hoofschheid, hoffelijkheid,
hoofsch gebruik, hoofsche manieren. eerwrit,
m. = hofarts. *efflaff, in. = bal ten hove.
Vorbauamt, 1. = intendance voor de hofgebouwen. kerbauer, m. = eigen boer.
Vorbeamte(v) = hofbeambte. 4orbefi1ier,
m. = eigenaar van een hoeve. *ofbraurn, m. =
hofgebruik, etikette. ,gerbuvg, w. = hofburcht,
keizerlijk slot.
Vatb zie .5 Oft.
Vorlibame, w.; 'ibieuevIttaft, w.; .bieutt, m. -hoffidame; -personeel; -dienst.
[Watt, fcbw. (b.) = 't hof maken, vleien].
VOlerolle, to. = register van landhoeven.
kalePtitiOterzie Oilterroblild)ter. 4offilfilg
= aan 't hof toegelaten. VorfOigfeit, tv. =
recht om aan 't hof te komen. Verfart, tv. — =
hoovaardij, hoogmoed; b. mud 'tot (,twang,
J3ein) leiben = weelde moet pijn lijden. bef's
fartig = hoovaardig, hoogmoedig, ijdel.
borfen, idno. (b.) = hopen, verwachten; id)
will nid)t b., bar3 bu = ik hoop, dat je niet .. .;
id) boffe nicbt = ik hoop van niet; auf einen b.
(11); id) boffe 3u Gott, bar; ... = ik hoop
hartelijk, dat .. .; vgl. barren. §offentlitt =
naar ik hoop, naar wij hopen; 't is te hopen.
Verfelt, 1. = hoffeest.
fjOff'fic§ = (mijnw.) veelbeloovend. *01'nung,
tv. —, —en = hoop, verwachting; b. auf etw.,
auf einen (11); fici) b. auf etw. macben = hoop
op lets hebben, zich vleien met de hoop op lets;
guter b. fein = in gezegende onastandigheden
zijn; b. iii3t nicbt 3u1d)anben werbett = hoop
doet leven; bas Slap ber guten b. = de Kaap
de Goede Hoop. Ooffutmg4lob = hopeloos,
wanhopig. Offltung0velc4 = hoopvol.
Vonumg4111djimmer, nt.; aftrafil, m. = zweem,
schijn van hoop; straal v. hoop.
botruung6Voll = hoopvol; veelbelovend.
Vorfriittlein, 1. = hofjuffer. Vorgebrautb =
.brand). [Vorgericftt, 1. = hoog gerechtshof].
Roof gefinbe, 1. = hofpersoneel; dienstpersoneel
op een hoeve. epfgetoefg, 1. = inboedel van
een hoeve. oorgraf, m. = paleisgraaf. ,bor.
gun% tv. = hofgunst. *orbalt, m. = hofhouding. ftorOalteu, it. (b.) = hof houden,
verblijf houden, rezideeren. 4onaltung, to. —
hofhouding. evfOerr, m. = ambachtsheer.
Oorbatig = hofhoorig, lijfeigen. aorionb,
m. = heemhond.
§offe'rett, fcbto. (1.) = (einem) 't hof maken;
[vroolijk leven, banketeeren; zijn behoefte
doen]. 10111c0 = hoofsch, hoffelijk, ridderlijk;
bie b..e $oefie = de ridderpoezie. *onager,
m. = hofjager. Vorjunfer, m. = hofjonker.
eorlitanalei, tv.; sfausler, m.; ifa#efle, tv. =
hoffikanselarij ; -kanselier ; -kapel (in 2 bet.).
Vorfaplau, tn. = hofkapelaan.*offeffev, m. =
slotkelder. *offirthe, w. = hofkerk. soot.
Tulle, 431. = hofkringen. Vorfriegdrat, m. =
hoogere krijgsraad. V orfilebenamt, 1. = intendance v. d. hofkeuken.

bobepriefier.

OK = 1)i5flid)ft: (zeer) beleefd.

oortager, f. = hofverblijf. Verleute, V. =

hovelingen. 101114 = beleefd, vriendelijk,
hoffelijk. VarlicOreit, w. —, —en = beleefdheid, hoffelijkheid, attentie. *ortittfeitOs
beielguttg, g beieugung, w. = beleefdheid(sbetuiging), kompliment. VOrlitbfeitgatutel, tn.
= beleefdheidsformule. eorliefevant, tn. =
hofleverancier.*Offing, m. —5, —e = hoveling.
oorIlluft, iv.; .1uftbarfeit, to.; ', mauler, to. —
hofIllucht; -vermaak; -manier.
Vormattn, m. = hoveling. bormilmtilcb . =
hoofsch, hovelings.. . * oftnarMalf, m. =
hofmaarschalk. 0011010g = naar hofmanier,
volgens de etikette. Vormeliter, m. —
intendant; opperhofmeester; huisonderwijzer,
goeverneur; zedepreeker, schoolvos. bor.
meifterlitt = schoolmeesterachtig. fpftneiftern
Rim. (b.) = bedillen, den schoolmeester uithangen. *oftneifteriteffe, w. = goeverneursplaats, -betrekking.
V orljnarv, m.; qmrtei, tv.; ,i0oet, m.; .4)rebiger,
m. = hofilnar; -partij ; -poeet; -prediker.
40'W, m. = (Zitel) Hofraad. eoftiitin, w. =
vrouw van een Hofraad. Verdant, m. =
plaats, besloten ruimte. *of/tette, w. —, —n =
erf (van een landgoed, met wat er op is).
fibittAter, m. zie Oilterid)Itid)ter. Var.
*or,
14tteibev, m. = hofkleermaker. et offebrang(e),
m. (33.) = lage hoveling, vleier, kruiper.
Vorptulie, m. = scholteboer. *offitte, Iv. =
hofgebruik, -manier. *0'14, m. = rezidentie,
zetel van 't hof. *offorac4e, to. = hoftaal.
Vorftaat, m. = gevolg, hofhouding. *ofitatt,
w. = domein; boereplaats, (ook = .ftaat).
*Oft, 1. —(e)s, —e = (land-, haven)hoofd.
Vorta3, m. = gala-, receptiedag ten hove.
Vortioater, 1. = hoftheater, -schouwburg.
Vortor, I. = koetspoort. *ortrtu§t, tv. —
hofdracht, -kleeding. kigitrauer, w. = hofrouw. 4 ortiiv, w. = koetspoort.
Verne% w. = hofwereld. 4oftwAttung , tv. —
wooing aan de binnenplaats. V oratuang, tv. =
hofdwang, -etikette.
ljo'tje zie bij bad). Valy, w. —, —n = hoogte;
heuvel, berg; hoogtegraad; toppunt; bas baits
bat 20 m bebe = is 20 M. hoog; eine Summe
in (ber) b. non = ter hoogte van .. ; OM in
ber $,. = God in den hooge; non her b. bee
Zurmes = boven van den toren; rid) in bie
b. rid)ten = zich oprichten; rid) in bie b.
fcbtoingett = zich omhoog werken, stijgen;
(prijzen) in bie .5. bringen = doen stijgen; in
bie b. treiben = in de hoogte, omhoog-, opdrijven ; auf ,in bie (ber) b. von Slatwiif = op de
(ter) hoogte van K. *o'beit, tv. —, —en =
hoogheid, grootheid, verhevenheid, adel;
seine Stettiglid)e b. = Z. Koninklijke Hoogheid
(Z. K. H.). Vo'fieitbrettt, 1. = soeverein recht,
hoogheidsrecht. $oljelieb', 1. (bee bobenliebes),
ook:bas bobe Lieb = Hooglied, Lied der
Liederen. •
*Wirul!trei6, m.; onelluna, tv.; ',unft, m. —
hoogtellcirkel; -meting; -punt (toppunt).
VO'fteuramb, m. = hei-, veenrook.
Votottitauleu, 131. = Hohenstaufen (geslacht).
iWinuitaufkl4 = Hohenstaufensch.
VO'fieuiteuer, T . = hoogtestuur. *O'Oettairfef,
m. = hoogtecirkel.
4o'Oeugollerift0 = Hohenzollernsch. *obens
3o1'fern, 431. = Hohenzollern (geslacht). Oo'fietti
gollernItO = Hohenzollernsch.
VO'fieniug, m. = hoogteketen. Vo0epriefter,
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m. (bes bobettprierters) = hoogepriester.
bobelnielterticb = pontifikaal. VO'belmtift,
nt. = hoogte-, toppunt; bas etenb (bie Wreube)
erreid)t feinen (i1)ren) .5. = ...bereikt haar
toppunt.
bbiber = hooger.
eoljelibule zie bod)fd)ule.
001 = hol (ht alien 91nruenbungen); I) ..er deg,
t) ..e Oaffe = holle weg; emit b.. er Stopf — een
leeghoofd. 10§11iugig = holoogig. 401'.
biidig = holwangig, met holle wangen.
[eerie, w. —, —It = holle weg]. 0Oble, w.
—, —n = hol, grot; gat, holte. tmbl'eilen,
1. = guts. bilblen, fd)w. (b.) = (uit)hollen;
1icb b. = hol worden. .96frlentifir, m. =
grotbeer. tablenbeWoOner, m. = grotbewoner,
troglodyt. .901'flate, ro. = holpijp, -fluit
(aan 't orgel). *OW glad, 1. = hol glas.
.90Vbering, m. = leege haring. *of)Vbeit,
w. = holheid (ook fig.), onbeduidendheid,
leegheid. tobVbiotie, w. = oblie, ijzerkoek; (ook) hoorntje voor slagroom. 4obl'i
!Ole, to. = holkeel, -lijst. eofgloof, m. =
leeghoofd, domkop. *ofillugel, w. = holle
bol; holle kogel, born. 4obtlittle, w. = holle
lens. Oebt'utaii, 1. = inhoudsmaat *OP.
Ofeite, w. zie boblfliSte. *ofil`raunt, m. —
hone ruimte. *of)tipieget, m. = holle spiegel.
flobrtaube, w. = houtduif. Oobllier, 1. =
holtedier. OWIttng, u). —, —en = uitholling,
uitdieping; groef ; holte, holligheid. boblituangig
= met holle wangen, holwangig. *of)tloeg,
m. = holle weg, ravijn. eolit'Wura, w. = pijpbloem; helmbloem. *of)Vatilinber, m. = holle
cilinder.
*Ott, m. —(e)s = hoop , smaad, spot, schimp,
oneer; ibm Sum b. = hem ten spijt; b. fur
tobn = stank voor dank; b. ladrn, b. fpre,
den vgl. bobnlaten, ,fpreten. NOW=
eden zie bobnnecten]. bblytten, fdp. (b.) =
hoonen, bespotten, krenken, trotseeren, [beschimpenl. toblegelacbter, 1. = boon-, spotgelach; (voorwerp van) spot. Oofitt'ipein, fcbu).
( f) . ) = (nrbb.) bespotten. balruildp = smadelijk, hoonend, spottend, verachtelijk. bobn'•
lacben, .lticbellt. fcbw. (b.) = hoonend, spottend
lachen; grinneken; einem b. = iem. spottend
uitlachen. bribulteden, fcbw. (b.) = voor den
gek houden, beetnemen. tobterebe, w. =
spot-, smaadrede, schimpwoorden. bobn'•
OnetOen, ft. (b.) = (einem) hoonen, smaden,
bespotten; trotseeren; bas fpricbt allem Red)te
bobn (ob. bobrt) = dat spot met alle recht.
4obit'lpretber, m. = spotter, smader.
bobol = hobo!
ilwirefen = bocbofett.
Ijoitjo'! = hoihol
bivialtett, fd)w. (b.) = (nbrb.) geeuwen, balken.
4iYfeit zie b nem. filer, m. —s, — = kleine
winkelier, venter. fOlevitt, w. —, —nen =
koopvrouw, fruit-, groente-, vischvrouw.
t D'Tevtram, m. = groente-, .fruit-, vischwinkeltje. bbitern, icim. (1).) = winkelen,
venters. tblerweib, 1. = bOferin.
401t4polu0, m. — = hokuspokus. Votu4po'.
tudittat§er, m. = goochelaar, kunstemaker.
bolb = goedgunstig, (toe)genegen, toegedaan;
lief(lijk), bekoorlijk, bevallig, lieftallig; bas
(Blatt ift ibm 1. = (ook) dient hem; bie .5.. e =
d(i)e lieve; bie b..en = de Gratien.
*ol'ber, m. —s, — = vlier.
eot'bin, w. —, —nett = Gratie; geliefde.
belblelig u. bolble'lig = liefelijk, bekoorlijk,

boll*.

bevallig, verrukkelijk. t alb *Unfelt, tv. =
liefelijkheid enz.
bolen, fcbw. (b.) = komen (gaan) halen;
bol' bid) ber ZeufeI = de duivel haal je;
babel ift nitbts au b. = daar valt niets te
halen (te verdienen); (tuft) scheppen; fic4
etw. b. = lets halen; fit einen Scbitupfen b. —
een verkoudheid opdoen.
t olfler zie batf ter.
*off zie buff.
bollerig = bolperig.
bele = hola!
eollaub, 1. = Holland; ba war b. in 9lot
(in ROten) = toen was H. in last. Volltinber,
m. —s, — = Hollander; hollander, maalbak
(pap.); veepachter; .5. State = Hollandsche
kaas. ,tielliitiberei', w. —, —en = zuivelinrichting, melkerij. *ol'Itinbertale, m. =
Hollandsche kaas. bolliittbent, fd)w. (b.) =
beentje-over rijden, zwieren. bolltinbiltt =
Hollandsch. flut'inttb(0)getuger, m. = hannekemaaier.
*elle, w. — = Hoile, Holda; (ook) kuif (van
sommige vogels); kap (van nonnen); Wrau b.
mad)t ibr Bett, fd)iittelt ibr sett aus = 't
sneeuwt.
*blle, w. — = hel (ook schp. en kleermakerst.);
afgrond; hoekje bij de kachel; einem bie .b.
1)ei3 mad)en = iem. 't vuur na aan de schenen
leggen, 't iem. benauwd makers. 4011enangft,
to. = doodelijke angst, helsche vrees. Ville**=
branb, m. = helsch vuur, helsche gloed;
helleveeg, verdoemeling; satan. *allots
bveugbel (spr.: . . breugel), m. = (eig.) Hellebreughel, d. i. Pieter Breughel de jongere,
Ned. schilder; (fig.) helsch tooneel, h..e
verwarring, h. rumoer. *011ettbrut, ID. =
helsch gebroed. .90Vienbra0e, m. = helsche
draak; helleveeg. *011enfatot, w. = hellevaart. *011enfeuer, 1. = hellevuur. VIlen.
'tut, m. = rivier in, om de onderwereld:
Acheron, Styx. Obtlenflu§tel, w. = helsche
tuchtroede. 4511enfiivit, m. = hellevorst, satan.
.9511engettant, m. = helsche stank. *allot.
geaiicbt, 1. = =brut. b011enbeiff = verschrikkelijk, helsch beet, zoo beet als de hel. OOVIen.
buttb, m. = helhond, Cerberus. *011entunft,
to. = helsche kunst. V011ettliirm, m. = helsch
spektakel. flatletttnahtine, u3. = helsche
machine. t Wienpein, to. = hellepijn; helsche
pijn. 4511enpfui)1, In. = hellepoel. *Ulmqua!, w. = helsche kwelling, hellepijn. *Wienvatten, m. = mull, kaak van de hel, helsche
afgrond. tillilenvicbter, m. = rechter in de
onderwereld. *011ettidnItem m. = helsche
smart; .5 .. en, $1. = helsche pijn.*011ettfteht,
m. = helsche steen. *011ettftrnfen, PI. =
straffen der hel. *011ettatonttg, m. = „Helbedwang" (een tooverformulierboek).10I'Ilieb =
helsch, duivelsch.
*oltn, m. —(e)s, —e = klein eiland, riviereiland, holm; heuvel; scheepswerf ; dwarsbalk
(ook van 't gymnastiektoestel de ',rug).
[ iottit'gang, m. = tweegevecht].
bologralibilcb = holografisch, eigenhandig
(geschreven).
berp(e)viibt, bolls(e)rig = oneffen, hobbelig;
I). (lefen, fprecben) = stotterend, hakkelend, met
horten en stooten. bol'pern, Ito). (1.) =
strompelen; moeilijkheden ondervinden; es
bolpert = 't loopt mis, verkeerd; 't zit niet
glad.
eeldie, w. —, —n = klomp, holsblok.

boticOulb.

311

*ollebutb, w. = haalschuld.

4ollteitt, 1. = Holstein. bollteittifc§ = Hol-

steinsch.
Oollerbieboller! = holderdebolderl hall over
kop!
= haal over!
t olutt'ber, m. —s, — = vlier.
t oltut'berlibaum, m.; .beere, tv.; ibliite,
=mart, 1.; *Womb, m.; .tee, m. = vlierjjboom
(-struik); -bes; -bloesem; -pit; -struik; -thee.
= hout, bosch, woud,
tali, 1. —es,
stuk, eind hout; ber Zaum treibt, icbiel3t ins
b.= maakt hout; b. in ben Ualb tragen (fig.) =
water naar de zee dragen, monnikewerk doen;
bas (verflucbte) = de galg, 't kruis; b.. e =
(ook) ransel en = bo13eret; nicbt aus jebem Si,.
fault matt q3feile icbtteiben = alle hout is geen
timmerhout, vgl. l ol3; er bot)rt feitt Oft b. =
hij is op zijn gemak gesteld, is liever lui dan
moe; weicbes b. (3u) ipalten (babett) = gemakkelijk werk (spel) hebben; er Int b. auf
bacfett = hij laat met zich sollen; niel
b. werf en = veel hout gooien, veel kegels
(om)werpen; bas ift niel b. = kost heel wat,
is duur.
toleabfall, m. = afgevallen hout; spaanders.
boschgrond. .00113'041,
*Wender, m.
m. = wilde appel. *atenvbeft, w. houtarbeid, -snijwerk. bolearut = arm aan hout, aan
bosch. *Went, w. = houtsoort. boleartig =
houtachtig, als hout.eoleal4e, w. = houtasch.
toleauffelier, m. = opzichter bij 't houtvellen. 401 3'agt, w. = houthakkersbijl.
*oleftOtt, w. = houten weg. bolebar =
geschikt om geveld, gehakt te worden. 4ofe.
bau, m. = houtkonstruktie; houten gebouw.
tolebirtte, w. = wilde peer; einen mit b. .n
traftieren = iem. op stokslagen trakteeren.
m. = zaagbok; (fig.) bok, lomperd.
4o1s'boben, m. boschgrond; houtzolder;
houten vloer. toleboOrer, m. = houtboor;
-rups. olebilubel, 1. takkebosch. taledott,
1. —s, — = houtje; boschje.
tolellbiebitaK m.; .bredjiler, m.; ibrud, m.;
gbrudtuttft, w. houtl!diefstal; -draaier;
-druk; -drukkunst (xylografie).
*elle = ransel, vgl. .604. bollett, icbro. (l.) —
hout vellen, sprokkelen; betimmeren; (dijk,
mijnput) beschoeien; (den oven met hout)
stoken; (iem.) afranselen; ook = baumen.
m. —s, — = houthakker. 4)013'evbe,
w. = boschtuin-, houtaarde. t w. —,
—en = kloppartij. bal'aeru = houten;
houterig, stijf, linksch. ,gols'ellig, m. = houtpijntoorts, harshouttn.
azijn.
fakkel.
=
m.; =fork, w.; =rarer,
houtilhakker ; -kleur; -vezel.
rotting van 't hout. tole=
tolefiiule,
feile, w. = houtvijl, -rasp. flofefeueruttg,
stoken met hout, houtstoken.
w.
1.; m. = houtlivlot; -vlotter.
olefrebel, m. = strooperij. eolefubte, w. =
voer, karrevracht hout; (weg voor 't) houtvervoer ; .b..tt tun = hout rijden, vervoeren.
m. = houtgeest, methylalkohol.
tolegelb, 1. stookgeld; opbrengst van
houtverkoop.oefetietuevbe, I. = houtindustrie.
m. =
toleHbader, m.; sbanbel, m.;
houtflhakker; -handel; -handelaar.
ofelfbauer, m.; ifjaufett, m.; Pi)of, m. —
houtIlhakker; -mijt (-stapel); -werf.
= houtachtig. ,Oulebst4tt, = bout=

,onig.

snip. boViig
houtachtig; houtrijk; (van
vruchten e. d.) stokkig.
4ofellfitt, m.; .11obett (Moth, m.; 'ruble,
w.; •Iad, m. = houtOijm; (-)blok(je); -skool;
-lak (stoklak).
totelllager, 1.; .lefe, tv.,•
m.; =maim
m. •, 'monad, m. = houtllwerf (-laag); -sprokkelen; -sprokkelaar; -schilder; -gebrek.
t ofellutarft, m.,
1.; snteffen, I. = hout!1markt; -maat; -meting (-vademing).
m. houten nagel, h. pin.
olettagel,
tolebflafter, 1. — houtbestrating, houten bestr.
oleWatte, to. = houtplaat, -blad.
m. = houtwerf. ola'reitb = houtrijk.
t .ruticbe, w. = houtbaan, vgl.
%tele II.
w.; =gum, w.; . 10eit? 1.;
•m. = houtHzaag; -zuur; -blok; - yelling (-kap,
ook 't recht).
m., .1t§tteibefuttit,
slOttitt,
•m.= houtIlhakker; -snijkunst; -snede (-gravure).
oleftbuitier, m. = hout-, beeldsnijder. tbo13'.
Ittraube, tv. = houtschroef, houten schroef.
*o13'141tb, m. = klomp, holsblok.
IttubutatOer, m. = klompemaker
001011(00On, m.; -Wan, m .; 401itter, m.;
=stall, m.; oitiC m.; grtoff, m. = houtilloods;
-spaan; -splinter; -loods; -gravure; -stof.
m.; .taube,
m.;
t
termitt,
m. = houtlIstij1 (van Zwits. huizen); -mijt
(-stapel); -duif ; -belasting; -verkooping.
oletrage, tv.
draagbaar, .044'3uttg, w. —,
—en = houtvelling enz., vgl. boi3 en; (ook)
hout(gewas), bosch(je). toriungarecK 1. —
recht om hout te sprokkelen, hout te kappen.
oleberbaub, m. = houtverbinding. *o13'.
berfleibuttg, w. =betimmering. tola'berldilag,
m. = houten beschot. *D13'bevivitituttg, w. =
boschbestuur.
olellborrat, m.; .Warett, giongett, m. =
houtl!voorraad; -waren (houten artikelen);
-wagen (houten wagen).
toletoarter, m. = boschwachter. toletoeg,
m. = weg in de bosschen; auf bem b..(e)
rein (ook) op den verkeerden weg zijn,
't mis hebben, 't spoor bijster zijn.
=tootle, tv.; =worm,
eotelltverf, 1.; .toefOe,
m. = houtIlwerk; -wesp; -wol; -worm.
t outagial'eib, m. = huldigings-, leeneed. .
*outer', m. = Homerus. *ometi'ben, ,431. =
Homeriden, Homerische zangers. loute'rifeb =
Homerisch; „es Oeletcbter = H. gelach.
w. — = homiletika (leer van de
t
geestelijke welsprekendheid). tv. —,
—n = homilie, tekstpredikatie.
Otunogett' = homogeen, gelijksoortig. 401110.
gett(e)itett,w. = homogeniteit. Ijomotog' =
homoloog, overeenkomstig, gelijkvormig, -Hggend. outotogatiott', w. —, —en = homologatie. Ootnologie'rett, id)w. (I).) = homologeeren.
I. .QotttottOttt', 1. —5, —e = homoniem, gelijkluidend woord. 91b1. = homoniem,
gelijkluidend.
*outbolmtir, m. —en, —en = homeopaath.
outOoPatOie', w. — = homeopathic. 0outOo.
On'tbild) = homeopathisch.
= homunculus,
toutun'fulud, m.
„menschje".
bottett' = eerlijk, net.
bo'nidit = honi(n)gachtig, honi(n)gzoet.
boni(n)g; vgl. idmierett,
nig, m, —(e)5
w.;
•
,

w.;;
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eoltiga0fel, m. = zoete paradijsappel.
artig = honi(n)gachtig, -zoet.
ao'niglibriv, nt.; .bauer, m.; gbereitung, to.;
= honi(n)gljbeer; -winner (bijebiene,
houder, ijmker); -bereiding; -bij.
= suikerpeer. *oltigblunte,
4)oltigbinte,
to. = honi(n)gbloem, melianthe. *oltigbrot,
= boterham met honi(n)g; honi(n)g-, peperkoek. 4o'nisfarbe, w. = honi(n)gkleur.
tioltigfarben, gfavbig, ', gab = honi(n)gkleurig, -geel. bo'nigfvellenb = honi(n)getend.
$oltigttee, tn. = honi(n)gklaver. to'nig•
tucben, m. = honi(n)g-, ontbijt-, peperkoek;
honi(n)graat. toltigutonat, m. = wittebroodsweken. *oltigtituttb, m. = lieve woorden, zoete taal; lief mondje. *oltigOftafter, 1. =
honi(n)gpap, -pleister (op paardepoot).
io'ttigllf of t, m.; sftheiber w.; .feint, m. —
honi(n)glisap (-zeem); -raat; -zeem.
= honi(n)gzoet, lief, (bloem)zoet.
ealticetau, m.; strata, m.; .tuabe, tr.; 'wafter,
1.; wile, = honi(n)glIclauw; -drank; -raat;
-drank; -cel.
eonneue, —s, —s = honneur; bie ..s
madrn = de h. .s waarnemen. ono-rant', m.
—en, —en = intervenient. *Intone, f —s,
—e = honorarium. Vettorarinofeffor, m. —
professor honoris causa. Oottoratio'rett, M. =
notabelen, voornamen. bottorie'rett, fdp.
(b.) = honoreeren, betalen; (eine Stlippe)
omzeilen, -varen; eine tratte = een wissel
(traite) alle eer bewijzen, honoreeren. bentrrig
= eervol, net; mild, vrijgevig. honoris causa =
honoris causa: eershalve.
seon'tteb, m. —s, —s = honed, (Hongaarsche)
landweer.
nub
I. 400lett, m. —s, — = hop; ba ift
ana13 oerloren = dat is allemaal vergeefsche
moeite, boter aan de galg; an i1)m lit unb
1ta13 nerioren = 't is met hem den Moriaan
gewasschen (geschuurd). II. belYfett, fcbto.
(b.) = ('t bier) hoppen ; ook = 1j iip f en.
4)oplenlibau, m.; •blitte, tr.; %bane, to.;
fetb, 1. = hopilbouw; -bloesem; -eest; -akker.
= hopstang, -stok; booneoplettitattne,
hopstaak (fig.). 08,Orner, m. —s, —
bouwer.
opooliev; 0000' tow! = hop hop! to4Y0a4,
m. —re = sprong; bl = hopla! *00'.
_Oegarten, m. = Hoppegarten (groot ren- en
trainingterrein niet ver van Berlijn); es gebt
= 't gaat wat plotseling.
etw.
4o0'OelpopOel, 1. = rumgrog met eierdooier.
= hoplal *000, m. —es, —e = sprong.
Ooria: = hopsal 001Ylett, fcbto. (ti.) =
springen, hopsen. —s, — = hopser,
spring-, huppeldans.
borett = hora, morgendienst;
ietrva, w.

•

borett.

tav'apOarat, m. = hoortoestel.
eovalier (t = ts), m. = Horatibr. *ovar, m. =
Horatius. *ovaliftb = Horatiaansch.
bar'bav = hoorbaar; fhb b. madxn = zich
hoorbaardoen hooren. *Dettarreit, to. —
held. OaribereCiet: b. rein = 't recht hebben
om een kollege e. d. te bezoeken; i .. te(r) =
hospitant, toehoorder.
bovAen, fdp. (b.) = hooren, luisteren (an
ber Zit; an ber Wanb); boy* meinett 933orten,
auf meine Worte = luister naar mijn woorden.
eorAer, m. —s, — = luisteraar, luistervink,
spion. 4orClaptiett, ¶31. = ooren. .9ovO'robr,
oplettend,
1. = hoorbuis. [ljontlatst

bornitraud).

luisterend]. Oortb ilthWeiter, tr. = luisterhoorzuster(-non). eorMointel, m. = luisterhoekje.
tor'be, tr.
—n = horde; [schaapskooi].
boribentueife = bij horden.
Horen, tijdgodinnen; Koren,
4e'ven, $1.
bidstonden (in RIOltern).
I. tiO'rett, ittr. (b.) = hooren, vernemen;
Cie auf mid), auf meine forte = boor, luister
naar mij, naar mijn woorden, let op mijn
woorden; bas leti3t lid) = dat laat zich
hooren, is te begrijpen, dat vind ik goed; er
1)i3rt auf beibe %amen = hij antwoordt op ... ;
ber unb bi5rt auf ben 91amett 2e0 = luistert
naar den naam van Leo; (eitt Stolieg) volgen,
loopen. II. 4O'rett, 1. —s = ('t) hooren,
gehoor.
= hooren-zeggen; nom b. =
#5'vettfagett,
van h.-z. .05'ver, m. —s, — = (toe)hoorder;
student; ontvanger (v. telefoon). flö'verftbaft,
toehoorders, auditorium.
•a'rig = (aan-, onder)hoorig, eigen, dienstbaar.
IDO'rigteit, tr. — (aan-, onder)hoorigheid enz.
*odour, m. —(e)s, —e = horizon, gezichteinder; bas gebt Aber meitten b. = boven mijn
begrip. fterliontat' = horizontaal, waterpas.
tiorigotttale, tr. —n horizontale lijn.
eoriaontat'ebene, .fttitte, tr. = horizontaal
vlak. tovi3ontalltettung, w. = horizontale
ligging, h. stand.
*ovn, —(e)s, bartter = hoorn (eines Zieres,
Znitrument uftv., aud) ber Stott); hoorn, hoek,
punt (bes bes 9ilottbes); bergspits,
naald; halve-maantje ((bebacf); einem bas
eel, ben Strict um bie thner werfen = iem.
onvoorziens overweldigen, weerloos maken;
ben Stier bei ben bOrttern paden, fallen =
de koe bij de horens vatten; etto, auf feine
eignen bartter nebmen = iets voor z'n rekening
nemen; rid) bie barner abitof3en, ablaufett —
uitrazen; auf bem blafen, ins b. ftobett = op
den hoorn blazen; vgl. blafen. eont'avbeit,
tn. = hoornarbeid, -werk. forn'artig =
hoornachtig.
4)ent'berger: es gebt aus wie bas Scbieten =
't loopt op niets uit.
IDorttlititler, m. h= oornblazer. 4)ont'bienbe,
= hoornblende. 4Orttlten, f. —s, — —
horentje; halvemaantje((bebiicl).*ortt'breCtet
hoorndraaier.
(.bvetote), m.
I. Witco, fdpaa. (b.) = hoornen, horens aanmaken. II. Wnett Siegfrieb = hoornen S.
*Oenerttattg, m. = hoorngeschal, -klank.
bar'nent = hoornen, van hoorn.*DetterlOall,
m. hoorngeschal, -klank. 4Or`ttertrtiner,
m. = hoornvee; (persoon) hoorndrager. Oortt's
favntig = hoornvormig. *ortt'baut, tr. =
hoornvlies ; hoornachtige huid, eelt. born'.
Yjautig = eeltig. boeniebt = hoornachtig.
bor'nig = hoornachtig; met horens, gehoornd.
—fe, (ettenifie u.) tonsil*,
4or'ttiO, tr.
—tt = horzel, horentje; (ook) paardevlieg. *orttirlettfdpviirtner, tn. = horzelvlinder.
Oontiff, m. —en, —en = hoornist, hoornblazer. * pailful's**, m. = hoornen kam.
()menu% = hoorn-, hoefkloof. Oorte.
fliiftig = met gebarsten hoef. 40rWtttaffe,
tv. = hoornachtige massa. 4ont'utufit, ro. —
hoorn-, kopermuziek. eortt'oOle, m. = os
=
stommeling. flortt'Olatte,
(ook
= hoornpunt;
hoornen plaat.
hoornen punt. *ovn'ftvattik m. = kornoelje.
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.govnlubitani, w. = hoornzelfstandigheid,
hoornachtige 'zelfst.
•uv i ttung, m. —s = Sprokkelmaand, Februari.
euv'nung4blume, w. = sneeuwklokje.
.9orts'bieb, 1. = hoornvee; os, ezel, stommeling.
eDrultierf, 1. = hoornwerk (im Weituttgsbau).
*ovolto0', 1. —(e)s, —e = horoskoop; einem
bas b. itellen = iems. h. trekken.
borrenb'
verschrikkelijk, enorm.
*orriblY, 1. —5, —5 = horridb (een jachtroep).
f)Or'robr, 1. = hoorbuis, spreekhoorn. 45elnal,
m. = gehoorzaal, auditorium. berlant =
akoestiek gunstig.
oorft, m. —(e)s, —e = struik(gewas),
bosschage, bosch; (roofvogel)nest. boeften,
(b.) = nestelen, wonen.
eavItuttttbeit, w. — = 'hoorstomheid.
*Int, m. —(e)s, —e = schat, toevlucht, vertrouwen, hell, steun, beschermer.
seertettlia, w. = Hortensia, Hortense. eor.
tettlie, w.
—n = hortensia.
Oertitultue, tn. — = hortikultuur, tuinbouw(kunde).
4)Oritueite, W. — = bereik van de stem, gehoor.
•Ortnertieue, 1. = gehoororgaan; hoorinstrumeat.
.9561ten, f —a, — = broekje.
w. —,
—n broek; (water-, wind)hoos; lie bat bie
b. .n an = heeft de broek aan; wie 3acle =
lood om oud ijzer; weld)e nor bie b.. tt frlegen
een pak op de broek krijgen; vgl. beta.
tpolenbanb, I. = nestelband;Kouseband(orde);
Titter nom b. = ridder van den K. ee'len.
banberben, m., /titter, m. = orde, ridder van
den Kouseband. .90enbeitt, = broekspijp.
eelenbunb, m. = broekband.
aolen1111fitev, m. •, a ftWie, w.; J rno0fr m.;
4a#, m. = broekillapper; -klep; -knoop; -klep.
Oolettlei = broekloos, sans-culotte. tolen.
mae, m. = broekeman. Volettic§ti#, m' =
(broek)gulp.
w.; qteff, m.; 441*, w. =
broekligesp; -stof; -zak (vgl. bets).
eolentrager, m. = draagband, bretel. eolett.
tvompeter, m. broekeman. .srlettieug, 1. =
broek(e)stof.
1. —5, —5 = hosanna.
= hospitaal,
eolOitar, 1. —5, —e u.
zieke-, gast-, armehuis.
m. —
hospitaaldokter. .9olpital'brattb, m.
koudvuur. m. —en, —en = ziekehuispatient; armhuisman. *D1lAtalltat' w. — =
hospitaliteit, gastvrijheid. eD1Oitai lidjiff, 1. =
hospitaalschip. *ofOitat'ittg, m. = hospitaaltrein. tOitaut m. —en, —en = hospitant,
toehoorder. heforitie'rett, idtty . (I).) = hospiteeren. 4101#14', 1. —es, —e = hospitium,
(klooster)herberg, te-huis.
*olpobar', m. —s u. —en, —e(n) = hospodar
(vroeger titel v. d. vorsten v. MoldaviJ en
Wallachije).
—tt = hostie.
*One (spr.: hostie), w.
eoltiettgefat, 1. = hostievaas, ciborie.
koltienOdu6tein,
= sakramentshuisje.
o'itienteller, m. = hostieschoteltje, pateen.
(iota' (met é), 1. —s, —s = .eterbeli#er,
*Weller' (spr.: hooteljee), tn. —s, —s = hOtelhouder,
eatic#'0ott, m. —s, —s = hutspot.
140tt: = hot! rechts! vgl.
= hooge rugkorf.
*one, w.
*ottentotle, m. —n, —n = Hottentot. Ipttea.
Hottentotsch.

biOneraugenoperateur.

Oorto: = hot! hopl 1) ., b., 916131e! — hop, hop,
paardjel
—a = slaapplaats voor de
torge, w.
knechten in den stal, koes, hoes; ook = botte.
zie burl.
^
H. P. = horse-power, paardekracht.
Or. = b err; *nu = berm.
flu! fotb: = hul hul
hu! hut (links! halt!).
bfi:
oub, m. —(e)s, Vibe = ('t) heffen, tillers; slag
(van pompzuiger); hef-, til-, lichthoogte.
*ub'bvitcle, w. = hefbrug.
Ou'be zie bufe.
k filet m. = heuveltje.
= aan dezen kant, hier; unb briiben =
aan dezen en aan genen kant, hier en ginds;
1. wte brfiben = overal.
Oubeetua, m. = Hubertus.
.eub'Ountpe, w. = opvoerpomp.
fjfiblt# = aardig, lief, mooi; hupsch; eine b.. e
Oefo:bid)te = een mooie geschiedenis (ook fig.);
let artig = wees heel zoet; bas werbe td) I.
bleibett larien = dat zal ik wel laten.
—s, — = Donauzalm.
eu'tben,
*m i te, w. —, —It = pak, last (op den rug);
d ep a d.
draagkorf; (ook) rug. imelebad zie
kucletrovb zie bodelforb. tjuc'fen, . (1.)
= gebukt, gehurkt zitten; (op iems. rug)
zitten; op den rug nemen. bucleOad = op den
rug.
eu'bef, m. —5, —(n) = lap, vod, lor; ploert.
*ubeleV, w. — —en = knoeierij, knoei-,
broddelwerk; plagerij. bu'beln, id)w. (b.) =
knoeien, broddelen; plagen; lanterfanten.
eublev, m. —s, — = knoeier, broddelaar;
plager.
oub lottbal (spr.: HOdsn .), w. = Hudsonsbaai.
*ttf, m. —(e)s, —e = hoef. ourbefiblag, m. =
hoefbeslag.
= (kleine) hoeve (gwst.).
u'fe, w.
auf.
hoefijzer; einem Fi3ferb
eureilett, 1.
Iegen = beslaan. klureitenforttt, w. hoefijzervorm. bureilentarmig = hoefijzervormig.
*ureilennafe. W. = hoefijzerneus (een Weermuis).
Rju'fett, idpx). (1. u. = teruggaan, doen t.]
turgetraPPel, = hoefgetrappel. Ourlattfit,
m. = (klein) hoefblad. Ournaget, m. = hoefspijker, -nagel.
eiirnev = (gwst.) hoevenaar, kleine boer.
*uniting, m. = hoefbeslag; hoefslag; paarde.
spoor; jaagpad. euriefottieb, m. = hoefsmidtfiftliaber, w.; .bein, I. = heupflader; -been.
^
w.
—n = heup. Ofirtentabm =
lende-, heuplam.
Ofiftiftorst zie bit ti) orn.
Viirtettbenentung, w. ontwrichting v. d.
heup. 4iittentue4, I. = heuplijden, -pijn,
ischias.
4uratuattg, m. = klemhoef.
m. —5, — = heuvel, hoogte, aardhoop.
•
ljitg'(e)Yidjt, gig = heuvelachtig, heuvelig.
*ugenete, m. —n, —n Hugenoot. ljugenot'i
tiff§ = Hugenootsch.
= hoel hoel hu, ha!
bit!
4ttipt, I. --(e)s, bilbtter = hoen, kip; er ergliblt
all feine bfibtter unb (biinfe = hij vertelt zijn
heele hebben en houden. 4filinAenf f. —s,
—=hoentj,kip;wbaod)en
miteinanber 3u rupfen (3u pfliiden) = een
appeltje met elkaar to schillen. =
hoenderachtig. *Erne-range, I. = eksteroog,
likdoorn. kiitytteraugettoperateur, m. =
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likdoornsnijder, pedikure. 9iitynerbelie, w. =
patrijzejacht. 9iitynerbi%, m. = besanjelier.
9iitrnedwaten, m. = gebraden kip.
elitynerlIbriibe, w.; ..bruit, w.; .bieb, m.; 'set,
1. = kippei!soep (-bouillon); -borst; -dief; -ei.
9fitynerfang, m. = patrijzejacht.
9iiitynerlifrau, w.; s geftbletbt, f.; .banbet, m.;
•1jau0, 1. = hoender-, kippellverkoopster;
-geslacht; -handel; -hok.
.91110'nerbof, m. = hoenderhof. 9iitynerbunb,
m. = staande hond, patrijshond. 9iib'neriagb,
w. = hoender-, patrijzejacht. eiitynerforb,
m. = hoenderkorf, -mand. ofityneviager, 1. =
leger van patrijzen, patrijzeleger.
9filynerilleiter, w.; .marft, m.; .pattete, w. —
IdPPellladder ; -markt; -pastel.
4iiirnerruf, m. = roep van de patrijs. 9110'ner.
ftbrot, m. u. 1. = patrijzehagel.eiWnerfc§tunnn
m. = muur, mier (plant). *iiirtteritalt, m. —
hoender-, kippehok. 9iiblwritange, w. = hoenderrek, -stok, (-)roest. 4fi1j'nerfteige, .itiege,
w. = kippeladder. 9iitrneritreffe, w. = hoender-, patrijzejacht. 9iitynerfupue, ID. = kippesoep. 9fifyntroubt, W. = hoenderteelt.
bui: = heil hul vlug! als de wind! in einem
b., im b. = in een wip.
4ulb, w. — = minzaamheid, welwillendheid,
guest, [gratie, lieftalligheid]. tulb'gattin, w. =
Gratie. burbigen, fcbw. (b.) = (einem Wu-Olen)
huldigen, den eed van trouw afleggen; (einem)
hulde bewijzen; einer 9Inficbt b. = voor een
meening uitkomen, een meening toegedaan zijn;
(ber Ulabrbeit) hulde, recht doers; (einer l3artei)
aanhangen. .9abigung, w. —, —en = (in)huldiging; hulde; b. barbringen = hulde brengen, bewijzen; eine b. = (ook) een ovatie.
41tVbigungdeib, m. = eed van trouw, (in)huldigingseed.
eutibigungdilfeierlicbteit, w.; .tag, m.
(in)huldigingsliplechtigheid; -dag.
4ulibin, w. —, —nen = Gratie, bevallige vrouw.
butb'reicb, .boll = genadig, goedertieren.
l 55.
4iitle uftu., 9iitf0. . uftu. zie bilfe,
ufw..
.utf, m. u. 1., —(e)5, —e(n) = hulk.
.9iille, w. —, —n = (om)hulsel; (fig.) blinddoek, masker; bie fterbli* (irblicbe) b. —
't stoffelijk omhulsel; vgl. Willie. §iitlen, fcbw.
(b.) ----- (om)hullen, wikkelen; licb b. = zich
hullen, zich bedekken. eiitrfeleb, m. = buitenkelk. .9iiit'Unt&e, w. = kafje.
4iitO'bont, m. = hulst. 9iitle, w. —, —n =
peul, dop, schil; vel, huid; huls, kardoes,
koker, foedraal; (ook) hulst. Willett, fcbw. (b.)
= (uit)doppen; 1'0 b. = uit den dop, uit de
schil gaan. biillenartig = peulachtig. Mit'.
lenfOrmig = peulvormig. 4iitlenfautt, w. —
peulvrucht. biit'licbt = peulachtig. biirlig =
met een peul of dop, peulachtig.
outft, 9filit, m. —es, —e = hulst.
Ionian' = humaan, menschelijk, menschlievend.
9umanio'va, 131. = humaniora (oud-klassieke
taal en litteratuur). bumanifie'ren, fcbw. (b.) —
humanizeeren, beschaven. 9umaniff, m. —en,
—en = humanist (beoefenaar van de humaniora). butitaniltifcb = humanistisch, klassiek.
tjumanitnr' = humanitair, menschlievend.
9untanitat, w. — = humaniteit, menschlievendheid, goedaardigheid.
Ijum'bug (spr.: ,hOnibtigk), m. —a = humbug,
grootspraak, larie.
9unentel, w. —, —n = hommel; (soort) doedelzak; wiThe b. = uitgelaten, dartel meisje;
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en bat gro1e b..n. im 1opf = hij heeft groote
plannen; b. .n im Gefetf3 (im 9irit) baben =
geen zit in 't gat hebben. butn'tneln, fcbw.
(b.) = brommen, gonzen; rondrazen.
bunetnen, fcbw. (b.) = gonzen, brommen; zijn
keel schrapen.
9unt'uter, m. —5, —(n) = (zee)kreeft. 9une•
uterfalat, m. = kreeftesalade.
*ulnae, m. —5 = luim, humeur, stemming;
humor. 9untera're, tD. —, —n = humoreske,
humoristische vertelling. Vumerift', m. —en,
—en = humorist. busnoviltiftb = humoristisch.
*mob' = humeus, rijk aan humus.
bunt'peln, fcbm. (b.) = hompelen, [knoeien].
4utn'pelved, m. = strompelrok. [9fimpler,
in. —a, — = knoeier.]
9um'Oen, m. —a, — = groot glas, bokaal.
*tentuO, m. — = teelaarde, humus.
9unb, m. —(e)s, —e = hond (ook fig. en 't mijnkarretje); fliegenber b. (l!); bamit locft matt
teinen b. Dom .0f en = dat beduidt niets, haalt
niets uit; oar bie b..e getjen = to gronde,
naar de haaien gaan; auf ben b. fommen =
aan lager wal rakers (komen); er ift auf bem
b. = hij is op de flesch; befannt wie ein
fcbectiger, bunter b. = bekend als de bonte
hond; bas ift unterm S. = beneden alle kritiek;
toter b. = roode bond (een huiduitslag); vgl.
beten, begraben, bliSbe. ofittbAett, 1. —a,
— = hondje. 4un'bearbeit, w. = hondewerk.
9un'beart, W. = hondesoort; -manier. bun'be•
(*dig = hondachtig.
4un'beljaugteltung, w.; .brot, 1.; •felt, 1.;
qubvivert, 1.; •ftaub, 1. (0(fitte, w.) = hondelltentoonstelling; -brood; -vel; -kar; -hok.
eun'befvaii, m., .freffen, 1. = hondevoer (ook
fig.), ellendige kost. 9un'begetb, 1. = nietige
som, prijs, spotprijs. *uni beiunge, m. -hondejongen, -knecht; deugniet, schelm.
9un'bettitte, w. = beestachtige koude.
9un'berert, m. = schavuit, hond van een
kerel. 9un'beleben, 1. = hondeleven. tun's
bete* 1. = hondekot, -hok; (fig.) krot. .9m'.
bentarte, w. = hondepenning. bun'bentii'be =
zoo moe als een bond. kutebepeititte, to. ----hondezweep.
I. bun'bert = honderd; b. gegen emus wetten (if).
II. Oun'bert, 1. —(e)s, —e = honderd(tal);
b. . e non Illenicben = honderden menschen;
mu b..ett = bij honderden; 5 yam b. =
5 procent.
bun'bertannig = honderdarmig. eun'berte-r,
m. —5, — = honderdtal. bun'bertertei' = honderderlei. bun'bertfacb, gfiiitig = honderdvoud ig.
bun'bertfiffifitg; =grata; siiibrig; .15#fig =
honderdlivoetig; -deelig; -jarig; -koppig.
bun'bertmal = honderdmaal, -werf, -keen.
bun'bettmalig = honderdmaal herhaald.
outebertelinber, In. —a, — = honderdponder. busebert0iinbig = van honderd
pond, honderdponds. bun'bertfte (her, bie,
bas) = honderdste; DOM b.. en ins Zaufenbite
tommen = van den hak op den tak springen,
alias door elkaar halen ; bas weif3 ber b. nicbt =
dat weet er niet den (van de honderd). On'.
bertitel, 1. —5, — = honderdste (deel). bun'.
bertftenb = ten honderdste. bun'berttagio =
van 100 dagen, honderddaagsch. bun'bert•
tau'lenb = honderdduizend. bun'bertteilig =
honderddeelig. bun'bertturig = met 100
poorten, honderdpoortig. bun'bett(unb)cfn#'
ufw. = honderd (en) een enz. bun'betinwile =
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bij honderd(tall)en, met (bij) de honderd.
.eutt'beldou, w. = vrees, angst voor honden.
butt'bellierre, tr. = verbod om de honden
los te laten loopen. *Wbeftall, m. = hondehok.
butt'beiteuer, w.= hondebelasting.*un'betrab,
m. = sukkeldraf.
butt'belituae0e, w.; "Wages*, m.; "Wiivter, in.;
'Wetter, 1.; s ieit#en, 1. = hondenwacht; -kar;
-oppasser; -weer; -penning.
biin'bitt, —, —nen = teef. 1010)114 =
hondachtig, hondsch; veil, gemeen; kruiperig.
buttb6'affe, tn. = hondaap. *uttWfott, tn.
—(e)s, ..fOtter = hondsvot, schoelje. bultb6"
fütterei', —, —en = hondsvotterij, schelmerij. Ounb6lOttifeb = schelmachtig, laag,
gemeen. IjunbO'gemein' = ingemeen. Ottnr)6'.
bactv, = hondehaar. bunbWrotlf, —
hondekop. OuttbOlebev, I. = hondeleer.
buttbOlobett, tn. = (gwst.) (een) standje, knorren. 4uttbO'nutul, 1. = hondemuil, -snoet.
OunbOlnii'be = zoo moe als een bond. 4ustb#1.
rofe, w. = hondsroos, wilde roos.
buttb6lIftern, tn.; stage, stutivi, w.;
" Mut, w.; " &a0u, Itt.; g ime, w. = hondsllster
(Sirius); -dagen; -wortel; -dolheid; -gras;
-tong.
tune, —n, —n = Hun, recs. *fi'nenge.
halt, w. = Hunne-, reuzegestalte. bii'neugrab,
1. = Hunnegraf, -bed. bihtettboft = reusachtig.
utt'ger, tn. —s = honger (ook fig.); b. ift
ber belle Stod) = honger is de beste kok,
lebrt geigen = honger leert dansen;
sans;
fcbeint
Sum Wenger I)inaus = de
ber
honger ziet hem de oogen wit.
.euttigerilgebalt, 1.; "WM% w. = hongeriltraktement (-loon); -figuur.
butt'gerOarfe, w. = groote hark (om de liggen
gebleven area bijeen te rapen).
bun'gerlija0r, 1.; "fur, w.; " leiber, tn. =
hongedjaar (van hongersnood); -kuur; -lijder.
Oun'gern, idm. (1.) = honger hebben, h. lijden;
fid) 3u Zobe b. = van honger sterven; mid)
bunged = ik heb honger; id) bung(e)re = ik
lijd honger. butegerOfote, w.: an ben b..tt
faugen, Iutfcben = honger, gebrek, armoede
lijden. butenerquelle, w. = (misgewas voorspellende) voorjaarsbron. *utt iger6not, w. =
hongersnood. kun'geritelle, w. = hongerbetrekking, -baantje. *Woe-do)), = hongerdood. *un'oeduc§, 1.: am b. nagen =
gebrek, honger lijden. 4uninerturitt, tn. =
hongertoren. *un'oettlipbuO, m. = hongerfeitt = honger
tyfus. Outtg'rig = hongerig;
hebben; nit. Oagen.
bun'nen, 431. = Hunnen. bunIti14 = Hunsch.
Outt'sen, ftw. (b.) = doorhalen, uitschelden.
bulm, w. —n = hoorn (voor auto's, brandsignaal e. d.).
$upf, tn. —(e)s, —e = sprong. bittOeht,i cbro.
(b.) = hippelen, huppelen. fcbto. (1.)
= huppelen, springen; gelyilpft wie gefprungen
= lood om oud ijzer. t itirter, tn. —s, — =
huppelaar, springer, sprinkhaan; (vloo);
sprongetje.
—n = fluitje (van schors), vgl.
bup'pe, w.
bup e.
—11 = schaapskooi; horde,
w.
vlechtwerk (van twijgen). idyw. (b.) =
omheinen. tiiebettbratjt, m. = ijzerdraad
voor hordewerk.*fiebettrettnett, f. = horderen,
steeple-chase. tiir'bung, w. —, —en = insluiting (in de schaapskooi); horde, omheining.
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—tt = hoer.
iu're, w.
—s = hoeri (mooie vrouw in
bled, w.
Moh. paradijs).
4jurgebu10, tn. —es, —e = loshoofd, windbuil.
bilvitten Ziegfrieb zie I)Ornen II.
buro'nettfee, tn. = Huronmeer. futroltifeb —
Huronsch, Huronisch.
burnt': u. Our'ra! = hoeral hoezeel
[Ijur're: = vlug! gauw! voort!]
tneviratt, tn. —s, —e = orkaan.
Ijur'tig vlug, snel, gauw.ourligreit, w. — =
vlugheid, snelheid.
VOW, tn. —en, —en = huzaar (ook fig.);
brawler (fcbwar3er) t. = (scherts.) vloo.
§ufa'remniillig = op huzaremanier, huzare...
4ufa'renHOKI3)nti1lie, w.; tn.; "vegi"
meat, 1.; stali0e, w. = huzarellmuts (kolbak);
-officier; -regiment; -tasch (sabeltasch).
Oulcb = voort! vlugl plots! auf ben b., im
,. = vluchtig, gehaast; lommen Cie einen
t)erein = kom (wip) even binnen; ., tn.
ook = bu'itte, w. —n = regen-, sneeuwvlaag ; oorveeg, stomp, duw. bu'lcbelig = vluchtig, oppervlakkig. buleOebt, id)w. (1).) = schuifelen. Ou'ittett, id)w. ay) = vlug voortsluipen,
-glippen; wegpakken. Ou'itOtg
buid)ellg.
butla! = hopsal vooruit! heisal
tut tit, m. —en, —en = Hussiet. buff lien"
trim tn. = Hussieteoorlog.
fd)w. (b.) = kuchen.
I. 4:mi tten, tn. —5 = hoest; id) babe ben =
ik ben verkouden, ik hoest; Mauer = kinkhoest. II. bulten, idyw. (1).) = hoesten; id)
bilge bir etw. = ik fluit je wat, heb maling
aan je; er wirb fit was 1).! = hij ziet me (je
enz.) aankomen!
bulteuilaufall, tn.; 'fraut0f, tn.; " putUer, 1. —
hoestilaanval; -kramp; -poeder.
bultenttilienb = hoeststillend, kalmeerend.
I. tut, tn. —(e)s, Sh iite = hoed; suikerbrood;
niele StOpfe unter einen b. bringen = velen
onder een hoed vangen, tot dezelfde meening
brengen. II. Out, w. — = hoede; weiderecht;
auf feiner fein = op zijn hoede zijn, zich in
acht nemen.
burbaub, 1. = hoedlint. *fit'bii-rfte, w.
hoed(e)borstel.
1. —s, — = hoedje.
billejunge, nt. = jonge veehoeder. Olen,
idup . (b.) = hoeden, passen op; weiden; (bas
= zich
3immer, bas Jett) houden; fir§
hoeden, zich wachten, oppassen; fict) nor
(Dat.) = zich voor lets in acht nemen,
z. v. wachten. biller, tn. —s, — = hoeder,
wachter, oppasser.
= hoedefabriek. kuffeber, w. =
4urfabrif,
pluim, veer op een hoed. 4uffil3, =
(hoed)vilt. 4utforitt, w. = hoedvorm. out'.
fuller, 1. = voering, kap in een hoed. but'
futterai, 1. = hoedeetui, -zak.
= weiderecht.
tutigereOtigteit,
= hoedewinkel.
t ufgetWitt, 1., 40aubel,
= (visch)kaar.
iit'fatten,
tutirempe, w. = (opgeslagen) hoedrand.
Outgo° = onbehoed; zonder hoed. .eut'.
macOer, tn. —s, — = hoedemaker. Vuttna.
rberei', w. —, —en = hoedefabriek.hut'.
matterin, w. —nen = hoede-, modemaakster, modiste. tut'Oilb, tn. = hoedzwam.
Outit§! = vlug! plots! voortl
butidouttet, w. = hoededoos.
but'Ke, /DWI* zie bat d)e. butlebett,
= schuiven, glijden; schommelen.
lintje, strikje aan den hoed
•uttItIeffe, w.
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(van een bepaalde kleur, Oranje bijv.). (Jut'.
fitittatte, w. = hoedgesp. eutlefittur, w. =
hoedkoord, -lint; bas gebt fiber bie dat
gaat te ver, is te erg. .91ttlintoet, m. = aartssukkel. *utioattge, w. = hoedgesp, -haak.
eutitattber, m. = hoedstander, kapstok.
eiittAeu, 1. —s, — = hutje. *fifte, w. —,
—n = hut, keet, loods, krot; hut (tech.):
fabriek, gieterij, smelterij; glasblazerij. *tit'.
tenattie, w = mijnaandeel. eittlenatnt, f. =
bestuur v. d. smelterij. eiittettbau, m. ('t)
bouwen van hutten, loodsen; (werkzaamheden
in de) smelterij. 4iirtenbeautte(v) = ambtenaar in een smelterij (hut). 4iittenbetno1jster,
m. = hutbewoner. *fittettbeit, 1.= hutdek.
Vittentaunmene, w. = kampagne (in de
smelterij). eiittettfunbe, w. = metallurgie.
efittenlIteute, $1.; .meiftev, m. = arbeiders
in een smelterij; opzichter in een s.
fitteuvelfe = .f amp agne. elittentoett, 1. =
hut, smelterij. eiittentoefeu, 1. = alles wat
op de ertsbewerking en metaalsmelterij
betrekking heeft, metallurgie.
eiittlaften zie bittfartett.
—s, — = hutbewoner; ook =
eiittltev,
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hoedgalon. eurtvobbet, w. =
***Melte, w.
hoedkwast.
euluttg, w. —, —en = weiderecht; en tote.
Weibe, w. = weide.
**tract, w. —n = (gwst.) gedroogde appel-,
peerschijf; oud, uitgedroogd persoon. out's
selblvtte, w. = gedroogde peer. .Ouraelbtot,
1. = gedroogde-vruchtebrood. 4utieigefit§t,
1. = oud-mannetjesgezicht.
4utiuder, m. = broodsuiker.
etiatir, m. —(e)s, —e hyaliet, glassteen.
etyclogvapOie', w. — = hyalografie (kunst
om op glas druketsen te maken).
—tt = hyena.
etralte, w.
etmint0', tn. —(e)s, —e = hyacint (een
edelgesteente). *Oasin't0e, w. --n hyacint
(plant).
etrber, *Om, w. — hydra, slang.
etibratte, m. —en, —en = hydrant, brandkraan. entire, 1. —(e)s, —e' = hydraat.
*Obvatelit, ty . — = hydraulika (leer van de
waterdrukking). lAbrattlifiti = hydraulisch.
•tibviot', m. —en, —en = Hydrioot (van
't eil. Hydra).
•tibvobtina'uttt, w. — = hydrodynamika
(leer van de waterkracht). *Orogen' , f. —(e)s —
hydrogenium, waterstof. Ifobrograpbte', w.
— hydrografie (beschrijving v. d. waterers
op aarde). btibvogva'$)114 = hydrografisch.
•4brouteler, 1. u. m. = hydrometer, areometer, waterbalans. titjbropatir, m. —en,
—en = hydropaath, watergeneeskundige.
etibropatOie', w. — = hydropathie, watergeneeskunde. btibroOa't§ift§ = hydropathisch.
*tibrogjobie', w. — = hydrofobie, watervrees. .94brofta itir, I13 — hydrostatika
(leer v. h. evenwicht van water, van vloeistoffen).
Ibbrortalifi0 = hydrostatisch. totibrotec4'.
net, 113 = hydrotechnika, waterbouwkunde.
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elOvotberaOle', w. = hydrotherapie, watergeneeskunde.
etnie(i)a, to. = Hygieia (godin v. d. gezondheid).
40giette, tv. — = hygiene, gezondheidsleer.
§4gieltifst = hyglenisch.
einvouteler, f. u. = hygrometer. 4,t).
groltoW, —(e)s, —e = hygroskoop, luchtvochtigheidswijzer. Otigrofte'Pili. = hygroskopisch, *vochtaantrekkend.
Olsten, m. —5, — = Hymen: (god van 't)
huwelijk; bruiloftslied.
..nett =
—tt, Osn'tutO, m.
etott'ne, w.
hymne, lofzang.
—n = hyperbool: overdrijelOev'bet, w.
ving; kegelsnede. Werboliftt) = hyperbolisch.
Hyperboreer
etglerbore'er, m. —s, —
(fabelachtig yolk in 't uiterste Noorden).
et*e'riott, m. = Hyperion, zonnegod.
iOtoevtroofile', w.
= hypertrofie: vergrooting, overvoeding.
*tOttoile, w. — = hypnoze, magnetische slaap.
— = hypnotika (leer van de
etAntelit,
hypnotisch. .940notig
hypnoze). btoturtipt
hypnotizeur. fttgitsotifie'.
fear', m. —s, —e
hypnotizeeren. totOttotiblutt6,
ren, fcbm. (b.)
m. — = hypnotisme.
.9tOotton'ber, m. —5, = hypochonder (lijder
aan zwaarm,oedigheid). *Ooctonbrie' , w. —,
—n = hypochondrie, ziekelijke zwaarmoedigheld. Otoot§on'brildi = hypochondrisch,
zwaarmoedig.*tOocOnbrift', m. —en, —en =
hypochonder.
.9operriffe', w. — = hypokrizie, huichelarij.
*tootriti , m. —en, —en = hypokriet, huichelaar.
etOotettule, w. —n hypotenuza.
*tOotber, m. —, —en = hypotheek; elite 5.
auf eirt 5aus aufnebmen = een h. op een huis
hyponemen. etOotbetive, m. —(e)s, —e
theekhouder.
*Hoothetaellaniekbe, w.; aforbevung, w. =
hypothecaire leening; h. vordering.
1jtootbeta'rift0 = hypothecair. totootberae.
tvebit, m. = hypothecair krediet. 4tootheig
rewind, = kantoor voor de bewaring van de
hypotheken, hypotheekkantoor.
OtOothe'renljbatir, w.; . beftetter, m.; gbetnaOrer,
m.; m.; ibue4, = hypotheeklibank;
-nemen; -bewaarder; -brief (pandbrief); -boek.
OtOottielenfvei = vrij van hypotheek. 4tOoi
tbelettglaubiger, m. = schuldeischer op vast
pand. eivottyleuinftvuutent, 1. = hypotheekakte.
m.
etOotbeleullorbmtng, w. (•verbt, f.);
= hypotheeklirecht; -brief (pandbrief).
hypothecaire schuld.
etipotirlettlf§utb, w.
—11 = hypotheze, onderetOottiele, w.
stelling. tjtOottjelift4 = hypothetisch.
hypsometrie, hoogteetOlometvie', w. —
meting.
—n = hysteria, zenuwziekte.
*Ofterie', m.
blifte'v114 = hysterisch, zenuwziek.
etylteronsilvoleron, 1. —a, 5pitera.43rotera =
hysteron-proteron, omkeering (een rhetorische
figuur, waarbij twee begrippen in omgekeerde
volgorde genoemd worden).
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5, 41. = I.
i .v = he! kijk! goed! ach neenl 1. betvahrel I too!
= ach wat! geen kwestie van!
i. ft. = im 9Iuf trag e: in opdracht, op last,
volgens order. Ia. = $rima.
fa§: = is ('t balken). ia'§en (u. itt§ltett), Rim. (b.)
= iaen, balken.
3ant'benbit4ter, m. = jambedichter. jam'bilt§
= jambisch. aont'buO, m. —, ..hen = jambus,
jambe (.--- —).
ib. = ibidem : aldaar.
5be'rien, 1. = Iberia (Spanje en Portugal).
i'betift§ = Iberisch (bit ab..e baibiniel).
ibi'dem = aldaar.
5'bió, m. —les, —le = ibis, nijlreiger.
it§ = ik; bas 3d), —(s) —(s), = 't Ik; mein 3d) =
mijn eigen ik, mijn zelf ; mein anbres (5o3eites)
3d) = mijn ander ik. atfrbeit, w. — = ikheid.
atirling, m. —5, —e = egoist. 5ifylut§t, w.
—=ik-,zelfuchtgosm.
54neulnon, tn. u. 1. —s, —e u. —s = ichneumon, speurwezel, speurrat.
5tOt1Aor, 1. —(e)s = ichthyol, vischolie. 5i§t1jt).
oto'g(e), m. —en, —en = ichthyoloog, vischlaindige. 3t4t#Hologie', to. — = ichthyologie.
3c§t1jtiopOteg(e), m. .. gen, .. gen = ichthyofaag, vischeter. 54t04ofnuirub, m. —, ..Tien
U. .. re = ichthyozaurus, vischhagedis (voorwereldlijk dier).
Id. (idem) = idem, 'tzelfde.
I. 5bea1' , I. —s, —e = ideaal, model, voorbeeld.
II. bear, 9Thi. = ideaal. ibealifie'ren, fcbto. (h.)
= idealizeeren. 3beatifie'vung, to. — = idealizeering. 3becttiWttut6, m. — = idealisme.
abeatift, m. —en, —en = idealist. ibeatiltift§
= idealistisch, abeatite, w. — = idealiteit,
hoogste volkomenheid. abee', w. —, —n =
idea; abstrakt begrip, oerbegrip; denkbeeld;
inval; nicht We blarie 3. = in de verste verte
niet, geen flauw besef. 'beat' = ideaal, gedacht. ibe'ettarnt = arm aan ideeen. 5be'ett.
alloaiation, tv. = ideeeassociatie. abe'enftille,
ID. = overvloed van ideeen. 5be'engattn, m. =
loop der ideeen, gedachtegang. abe'entuett, w.
= ideeewereld.
3'ben, v. = iden (oud-rom. 13de of 15de dag
van de maand).
ibentifiale'ven, itto. (1).) = identificeeren,
gelijkstellen, de persoonlijkheid vaststellen.
ibettlifi4 = identisch, geheel gelijk. abentitar,
w. — = identiteit, algeheele gelijkheid.
3beolo'g(e), m. —en, —en = ideoloog (filozoof
die zich grondt op menschkunde en fiziologie);
(ook) droomer, dweper, doctrinair. 3beologte',
to. — = ideologie.
abione, 1. —s, —e = idioom, taaleigen. ibio.
nttetift§ = idiomatisch.
ablottintvalie', to. —, —n = idiosynkrazie
(sterke persoonlijke neiging of afkeer).
3biof, m. —en, —en = idioot. 5biolettattitalt,
tu. = idiotegesticht. 5bletiei, w. — = idiotisme, zwakzinnigheid.
abiolifon, 1. —s, ..fen u.. .fa = idiotikon
(woordeboek van 't taaleigen).
ibiolift§ = idiotisch: idioot; eigenaardig.
abiotWutu6, m. —, .. men = idiotisme, taaleigen; ook = Zbiotie.
i. b. ,a. = in biefem Za§re.

iUuminieren.

abut', 1. —s, —e = idool, afgod. 5bo(10)lattie',
w. — = afgodsdienst; vergoding.
abtilV, 1. —s, —e, 5b#11e, w. —, —n = idylle.

iblitlifc§ = idyllisch.
i. e. (id est) = dat is. i. e. G. = im engern
Ginn.
3'get, m. —5, — = egel, stekelvarken; (ook voor)
eg el. Vgetartig = als een stekelvarken,
stekelig. aigdfift*, m. = zeeegel. 81gelbauf, w.
= egelhuid. 511e1(8)robf, m. = egelkop;
(plant) kogeldiste1.5'net(6)felbett, m. = (plant)
egelkop. 5gtuetittO, agnae u. a ffttai m. —
Ignatius.
5gnorant, m. —en, —en = ignorant, weetniet.
agnovantilter, m. —5, — = ignorantijn
(monnikeorde). $nttoratte, w. — = ignorantie,
onwetendheid. ignotie'rett, idp. (ti.) = ignoreeren, negeeren.
thin, iljn = hem.
I. ifynen = hun, ze. II. .54'nen = U.
I. Mr = gij(lieden), U, jullie; (aan) haar; haar,
hun. II. atir = Uw.
I. it4'rerleit6' = harer-, hunnerzijds, van haar of
hun kant. II. 50'verfeitO' = Uwerzijds, van
Uw kant.
I. ityreogiertten = haars-, hunsgelijke. II. 54',,
reOnlei'i§en = uwsgelijke.
I. ityret§al'bett, .tne'gen, um ',Millen = hunnent-, harentwege, om hunnent-, harentwil(le),
om hun, om haar. II. airret§arbett, .tve'gen,
um atuit'len = Uwentwege, om Uwentwil(le),
om U.
I. iffvfge (ber, bie, bas) = (de, 't) hare, hunne.
II. airrige (ber, bie, bas) = (de, 't) Uwe.
5trro Onaben = Uwe (Hare, Zijne) Genade;
3bro 9'lajertat = Hare, Zijne Majesteit.
ibeien, jcbto. (1).) = met „3hr" aanspreken.
I. H. S. = in hoc signo (in dit teeken): Jesus
hominum salvator (Jews heiland der menschen) ; in hoc salus (in hem is heil). 55. ea. =
31)r e ex3 ellen3 en: Hunne excellenties.
55.. = 31)re MajeitEttett: Hunne
Majesteiten. 1. 5. = im 3abre.
afa'viirbe4 Meer = Ikarische zee.
5rottogvablr, m. —en, —en = ikonograaf,
beeldebeschrijver. 5tottortaft, m. —en, —en =
ikonoklast, beeldestormer.
5folne'ber, 1. —s, — = twintigvlak.
5fltt#, m. —, — = slag, stoot; toon, nadruk.
i. 2. = im 21tten: binnenwerks; in .2iqui.
b a ti o n: in likwidatie.
51ta'be, 511a, U3. —, .. ben = Ilias. alion,
5liunt, I. = Ilium, Troje.
altala, 5ttalett, qt. zie Eingebracbtes.
Wiegat U. Mega' = illegaal, onwettig. Vega'.
Mt', w —, —en = illegaliteit, onwettigheid.
illegitint u. itlegitine = illegitiem, onecht,
onrechtmatig. afiegititnite, w. = illegitimiteit.
irlibevat u. itlibentt' = illiberaal, onliberaal.
illintitiert = onbegrensd.
ailing, m. —s, —e = (scherts.) eenling (naast
,willing enz.): gwst. ook = 3ltis.
itIonat u. iflotjal' = illoyaal, deloyaal, ontrouw.
attuntinat, m. —en, —en = illuminaat (lid v d.
orde van verlichten). artuntination', w. —, —en
= illuminatie. illuntittie'renjdnv. (1.) = illumineeren ; (ein (bemiilbe) boat kleuren; iltumintert
feitt = (ook) aangeschoten zijn.
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—en = illuzie.
allulion', w.
=
illusoir, bedrieglijk.
attuftration', tn. —, —en illustratie. alkultra'•
tor, m. —s, ..o'ren = illustrator. illuitrie'rett,
rd)w. (ti.) = illustreeren.
attoien, f. = Illyrie. atttyrier,
—s, —
Illyrier.
= Illyrisch.
I. at'le, w.
—n = elft. II. 511e, w. — Ilse
at'le, w.
(rivier).
Elza, Elsje, Betje.
VOL m. —yes, —re = bunzing.
artiCfatte, w. ; •fett, 1.; .pelf, m.
bunzingljknip, -vel;
jut= in b em.
.. of ..zji..) = imaginair,
intagintir' (spr.
denkbeeldig.
imbeciel, zwakzinnig.
imbe&ir
m.. Arles, ..irre = ontbijt, wat te eten.
imitation', w. —, —en = imitatie, nabootsing.
intitie'ren, rd)w. (b.) = imiteeren.
antler, m. —a, — = iemker, ijmker, bijehouder.
ittentafulat = onbevlekt.
immatrikuammatrifulation', w. —, —en
latie, inschrijving. intutatrilutie'ren, fcbw. (b.)
immatrikuleeren, inschrijven.
—n = (honing)bij, [bijezwerm].
ant'ute,
3mutebiat'eingabe, W., •gefucli, 1., •Poriteltung,
= verzoek onmiddellijk aan den vorst of
aan de regeering. immebiatifie'ven, fdp. (b.) =
immediatizeeren (met soevereine macht bekleeden)
ututebiefoututiffion, to. = door de hooge
regeering ingestelde kommissie.
intmenO' = immens, onmetelijk. intutettfura'bel
= onmeetbaar.
im'mer = altijd, immer, steeds, aanhoudend,
telkens; auf, = voor altijd; mebr =
steeds meer, al meer en meer, hoe langer hoe
meer; (es wirb) teller 't wordt al lichter en
lichter; was er aud) i. tut = wat hij ook doet;
laf3 fie nur toben = laat ze maar (gerust)
tieren. intInerbar', int'uterfort = steeds,
voortdurend.
I. intInerfiriin, 9Ibr. = altijd groen.
= maagdepalm.
griitt,
im'merljin' = altijd, in ieder geval; nu goed,
mijnentwege; toch; fie tagen lad)ett laat
ze maar lachen. [inenterntely = humer].
ant'uterftbOtt, = stroobloem. inentertatir•
renb = altijd-, voortdurend, gedurig, aanhoudend, aldoor. int'uteriu' = altijd, steeds,
aldoor; vooruit! verderl toch maar. imminent'
aanstaand, dreigend.
antutobiliar'bermagen, = bezit aan onroerend
goed. ammobiliett,
= onroerende goederen.
antutoratite, w. — = immoraliteit, onzedelijkheid.
auttnortelle, w.
= immortelle, stroobloem.
'mum' = vrij (van belasting, ziekte enz.), onaantastbaar, immuun. immunifie'rett, fcbw. (b.) =
immuun maken. antutunittif -, —en =
immuniteit, onaantastbaarheid, vrijdom.
amperatib', m. —a, —e imperatief. impera.
WOW* = gebiedend, imperatief. autperalor,
m. —a, ..to'rett = imperator, opperbevelhebber keizer.
imperfekt, onvoltooid
ant'perfeftlunt),
verleden tijd.
I. imperial', m. —s, —e = imperiaal (Russ.
gouden munt). II. imperial', w. — = grootnonpareil, de grootste drukletter, imperiaal.
III. imperial', grootste formaat papier,
imperiaal.

in.

amPeriale, w. —n = imperiale (van een
rijtuig). amPeriatiO'nutO, m. — imperia-

lisme (wereldheerschappij, peiging daartoe).
autperiatift,' m. —en, —en
imperialist.
imPerntea'bel = impermeabel, waterdicht.
autperfonate', 1. —a,
= impersonale,
onpersoonlijk werkwoord.
impertinent' = impertinent, onbeschaamd.
antOertinette, w. —, —en = impertinentie.
autPranitalt, w. = vakcine-inrichting.
writ, m. = vakcinearts. fcbw. (b.) =
eaten, okuleeren; inenten, vakcineeren. autP'•
fer, m. —a, = enter, okulateur; vakeinateur.
autOrnefeth 1. = vakcinewet. antOrting, m.
—s, —e = kind dat gevakcineerd wordt, gevakcineerde; ent(rijs). antOrlitte, w. = vakcinatielijst. antPrrei0, 1. = ent(rijs). ante •
fOein, m. = vakcinebewijs, -briefje. autOr•
jtelle, w. = ent-, okulatie-, vakcineplek; ook =
-an rtalt. auWfung, w. —, —en = enting,
okulatie; inenting, vakcine. autprituattg, m. =
vakcinedwang.
impliiie'ren, (1)-) = impliceeren( mee insluiten of betrekken). impti'aite = meegerekend,
implicite.
antPlorant', m. —en, —en = implorant, eischer.
5mPlorat', m. —en —en = beklaagde.
51npottberabiliett, M. = imponderabilien: (lett.)
onweegbare stoffen; (fig.) onnaspeurlijke, niet
te kontroleeren invloeden.
imponieren', rd)w. (b.) einem = iem. imponeeren, indruk maken op iem.
ampore, m. —(e)s, —e = import, invoer.
importation', w. —, —en = importatie, invoer(ing).3mporle, —n = geimporteerd
artikel (vooral sigaar: importe). autporteue,
m. —s, —e importeur.3mportbanbel, m. =
imporinvoerhandel. intportie'rett, rd)w. (1.)
teeren. amportloarett, 431. = importartikelen.
imporattr = impozant, indrukwekkend.
autpoit', m. —es, —en = akcijns; ook = St limp=
f e r 2.
impotent' = impotent, machteloos. ampotetta',
— = impotentie.
impagnie'ren, rd)w. (1.) = impregneeren,
drenken.
autprefa'rio, m. —a, rien u. —a = impresario,
(theater)ondernemer.
autpreffioniWntuO, m. — = impressionisme
(een kunstrichting). autpreitioniff, m. —en,
—en = impressionist. intpreffib' = impressief,
krachtig, indrukmakend, sterk werkend.
autPrintalur, 1. = imprimatur (vergunning
voor den druk van een boek e. d.); (ook) „kan
afgedrukt worden", „afdrukken" (op drukproeven).
= imimpromptu' (spr.: eprOptu), —a,
promptu (iets voor de vuist, snedig gezegde).
autprobilation', w. —, —en = improvizatie.
amprobitalor, m. —a, ..to'rett=improvizator.
improvizeeren
fdlw. (b.)
(voor de vuist spreken, dichten enz.).
m.
—es,
—e
=
impulsie,
stoot, aan31npuld',
drift. intOutrib' = impulzief ((aan)drijvend;
naar den indruk van 't oogenblik handelend.)
amputation', —, —en = imputatie, be-.
schuldiging. intputie'ren, lotto. (b.) = imputeeren, ten laste leggen.
aurG ale 3mbif3.
5nt'le, w. —, —It = mier.
Intrtan'be rein = in staat zijn.
?Pam mit rat. unb 9iff. in: im 3Intmer
unb bergebett (//),; in fuller 3eit, in
fein,
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3nbuitrieritter.

tur3em = in korten tijd, binnen kort; in inbeient' = indecent, onbetamelijk. aubeiene,
lItrecbt = in (te) U.; in gutem einverftanbnis w. —, —en = onbetamelijkheid.
leben = in goede verstandhouding; ($efcbtifte) anbialter, m. —5, — = Indiaan. =
Indiaansch. 5tebien, 1. = Indio. an'biens
in Wein madrn = in wijn doen; — in bie Waite
geI)en = in de val loopen; ins 3e1)nte 3abr faioer, m. = Indievaarder.
in-dienstneming.
geben = in zijn tiende jaar gaan; Fein ieben in attbientOtettung, w.
bie ecban3e fcblagen = in de waagschaal stellen; an'bier zie 3nber.
aan: rid) in Wein betrinfen zich aan wijn to in'bifferent = indifferent, onverschillig. anbif•
fereutiOlnuO, — = indifferentisme, onverbuiten gaan; bij: im voraus = bij voorbaat; im
schilligheid.an'bifferetts, w. — = indifferentie,
91bitreid) = bij afslag: binnen: in fur3em =
onverschilligheid.
binnen kort; met: in ber ltrbeit begrtffen =
met 't werk bezig; naar: in bie ed)ttle, in bie attibig, m. —s, —e indigo, zie verder 3nbigo.
Stircbe, in bie 13robe, ins Ston3ert, ins Zt)eater 5nbigenati, 1. —(e)s, —e = burgerrecht, recht
van inboorling.
gel)en = naar school enz.; in bie ecbtvei3 reifen
= naar Zw.; onder: etw. in forte faffett = lets 5ubigeition', tv. —, —en = indigestie (storing
in
de spijsvertering, bedorven maag).
onder woorden brengen; op: im erften Stocf
wobnett = op de eerste verdieping; im Stomert lnbignation', w. —, —en = indignatie,verontwaardiging. inbignie'ren, icbto. (1).) = indigfein = op 't koncert zijn; im 91Iter von = op den
neeren, verontwaardigen.
leeftijd van; — in bie Wlucbt fklagen = op de
vlucht drijven, slaan; in einen (ob. elm.) Der. 5n'big(o), m. —s, —5 = indigo.
Iiebt = op iem. (of lets) verliefd, te: in Utred)t; 5Wbig(o)11blau, I.; sfarbe,. • *bola, 1.; •Oftang
indigoljblauw; -kleur;
se, to.; •Oftaniung, ID .
voor: in Gefcbtiften reifen = voor zaken reizen;
-bout; -plant; -plantage.
in einer wicbtigen 9Ingelegenbett verreift Fein =
voor eon gewichtige zaak op reis zijn; zonder anbitation', tv. —, —en =indikatie, aanwijzing.
an'bitatib', m. —s, —e indikatief, aanvoorz.: bas baus bat 20 Wuf3 in ber llreite =
toonende wijs. anbitalor, m. —s, ..to'ren =
is .20 voet breed; lid) in eine ea* teilen =
lets onder elkaar verdeelen; fid) ins Mittel legen indikateur.
= tusschenbeide komen; es ift mir in ben %ob In'birett = indirekt.
3uwiber = daar heb ik een doodelijkenhekel aan. in'bift§ = Indisch; ber anbilcbe .03ean.
= inaktief, non-aktief. attatitlite, itt'biOtret = indiskreet, onbescheiden. anbi6•
tretton', tv. —, —en = indiskretie.
w. — inaktiviteit, non-aktiviteit, non-aktief.
= individualianatt'sviffnalpte, w. — = ter-hand-neming, inbibibttatifte'ren, fcbw.
begin, ('t) beginnen. 3ttan'fOrnOttaine, tr. — zeeren, afzonderlijk beschouwen, behandelen.
= in-beslag-neming, ('t) beslag leggen; rekwi- 5nbibibuatiteit, to. —, —en = individualiteit.
zitie ; 3. auf $iegung, auf Drud ufw. = buig-, 5nbibibuat'recbt, 1. = persoonlijk recht. inbini.
buell' = individueel, persoonlijk, eigenaardig.
drukbelasting enz.
5nauguvanvebe, w.; =f4tift, w. = inauguratie-, 5nbitii'butuit, 1. —s, ..buen = individu,
enkeling, elk wezen op zich zelf.
intree-, inwijdingslirede; -geschrift.
5nauguration', w. —, —en = inauguratie. anbil(ium), 1. ..3es u. —gums, ..lien =
indicium, teeken, aanwijzing. inbige'ren, fd)ro.
inauguvie'ven, 1d)w. (b.) = inaugureeren.
= indiceeren, aanwijzen, -geven, -duiden,
5n'begriff, m. = geheel, samenvatting, totaal,
eigenl. wezen; turner
= kort begrip. itt'be• wijzen op; inbi3terte Straft, P. S. = geindiceerde
kracht, P. K.
griffen = inbegrepen.
5nbetraiOntabtne, w. — = in-overweging- in'bolleurotni110; .gertnaltif4 = Indoll-Euroneming. in'betreff' zie 93 etreff. 5nbettieb'• peesch ; -Germaansch.
feliung, W. — =---- ('t) in-exploitatie-brengen, indolent' = indolent, gevoelloos, slap, traag.
—en = indolentie.
5uboteur, o.
('t) in-gang-zetten.
5tt'brunit, w. — = vuur, brandende ijver. anboliantent, anboffetnent', 1. —(e)s, —e =
in'briinftig = vurig, ijverig, innig, met vuur. endossement (overdracht van eon wissel, overdrachtsaanteekening). anbolfant, . fent', m.
antOoati'bunt, 1. —s, ..va = inchoatief, begin—en, —en endossant (overdrager).5tibuffat ,
werkwoord.
inel. = influfive, zie dit woord. I. N. D. = in m. —en, —en, 5nboilatar', 1. —s, —e = ennomine dei (domini): in den naam Gods (des dossaat, ge8ndosseerde (overnemet). inboffie'•
Heeren).
yen, VIII). (b.) = endosseeren; (kognossement
ook) afteekenen. 5nboffie'rung, w. —, —en =
indeklinabel, onbuigbaar.
inbeffitta'bel
indelikaat, onkiesch, weinig teer- endosseering.
itebetitat
in du'plo = in dubio, in (geval van) twijfel.
gevoelig.
5nbutti'on, to. —, —en = induktie: gevolgan'bel(t) zie Znlett.
trekking ; opwekking van elektriciteit. attbut•
inbette = daar, doordat; terwijl, toen; terwijl,
induktietoestel, induktor.
tiond'apOarat, m.
intusschen, in dien tusschentijd.
induktiestroom.
inbenntifie'ven, fd)w. (b.) = indemnizeeren, anbuttionWitrout,
induktief (in logika en elektr.).
schadeloos stollen. 5ubeutuitiit', tv. — indem- inbuttin'
m.
—s,
..to'ren
=
induktor.
5ttbuflor,
niteit, schadeloosstelling. 51thensititat4litt
inbutgent = toegevend. anbutgenii, w. — =
indemniteitsakte.
attbeliettbeut, in. —en, —en = independent, indulgentie: toegevendheid; kwijtschelding.
in du'plo = in duplo.
onafhankelijke.
inbuftrialifte'rett, fcbw. (b.) = industrializeeren.
=
ateber, m. —s,
Industrie, nijverheid.
—n
inbeO', inberfen, = in-, ondertusschen, terwijl, 5nbuftrie', w.
5nbuftrie'augtellung, tv. nijverheidstenin dien tusschentijd, evenwel, nochtans.
5n'beg, m. —(e)s, —e u. 3nbi3es = index, toonstelling. anbuittie'er3eugnib, 1. = industrieprodukt. inbuftrieff' = industrieeel. 5nbu•
register, lijst, inhoud(sopgave); auf bem
Rebell = op den index staan, verboden zijn. ftrie'papiere, gll. = industrieeele waarden.
indexcijfer.
anbufttie'rfttet, m. = chevalier d'industrie,
w.
an'begiabl,
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avonturier. 5nbuftvie'3lveig, m. = tak van
industrie.
itteinan'bev = in elkander, ineen. ineinnteber.
Wren, ft. (1.) = schrikken, ontstellen. ineittan'.
bergreif en, ft. (b.) = in elkaar grijpen.
intatii'bet = infa(i)llibel, onfeilbaar.
onfeilbaarheid.
tilt', w. —
Warn' = infaam, eerloos, schandelijk. attfantie',
= infamie, eerloosheid enz.
w.
attfant, itt. —en, —en = infant, prins
= infanterie. infante.
5nfanterie', w.
rift', m. —ett, —ett = infanterist.
anfettiote, w. —, —en = infektie, besmetting.
—it zie 3ttful.
5ttlet, w.
5nfetiorittit', w. —= inferioriteit, minderwaardigheid, minderheid.
infernal(ifit) = infernaal, helsch.
infiltratie, in—ett
5ttfittvation', w.
dringing (van vloeistoffen).
3ttfinitelintat'veOttung, w. = infinitezimaalrekening (met oneindig kleine grootheden).
m. —a, —e = infinitief,
anfinitib' u.
onbepaalde wijs.
infisie'ren, fcbto. (I).) = infekteeren. besmetten,
aansteken.
5tiffammationi, tv. —, —en = inflammatie,
ontsteking. ittriantutato'rift§ = inflammatorisch, ontsteking veroorzakend, ontstekings...
antiation', w. = inflate (overmaat van ongedekt
papieren geld).
—ett = inflexie, afwijking
atiftegioni, w.
(van de lichtstralen).
5nriorefiene, w. —, —en = inflorescentie,
bloeiwij ze.
—en = influentie, invloed;
attfitten3', w.
(el.) induktie. 5nffuen'sa, w. — = influenza,
influenceeren,
griep. inftute'ren, fcbw. (1).)
inwerken. invloed oefenen.
infoti ge, q3retp. mit Oen. = tengevolge. infotge•
bef'fen = dientengevolge, daardoor, bijgevolg.
in folio = (in) folio. 3ttfollo, 1. —s, —s =
infolio, foliant.
information', w. —en = informatie.
fanforntalor, m. —s, ..to'ren = informator,
(huis)onderwijzer]. informie'veu, fcbtv. (b.) =
informeeren, inlichten; gut ittformiert feitt =
goed ingelicht zijn.
= inful, bisschopsmuts, mijw.
ter. infulte'ren, fcbw.
= infuleeren, mijteren.
—, —en = infuzie, in-, opgieting,
antuiton',
bevochtiging. 5ttfulion6liewben, 1., 3ttfulo'.
..riett = infuziediertje.
niunt, 1.
attgattglettett, ('t) aan-den-gang-brengen.
3ngettieue (spr.: ..zji..), m. —a, —e =
ingenieur. angettienefunit, w. = ingenieurswetenschap, genie. attgettieurlorp6, 1. =
geniekorps. angettieueoffiiier, m. = genieofficier.
ingeni56' = ingenieus, vindingrijk, schrander.
= dienstbodepersoneel.
an'ilefittbe, 1.
= ingtei'4ett = insgelijks, eveneens, ook.
5ngre'bienO, 1. —, ..bien'3ien, angrebienr, w.
—, —ten = ingredient, bestanddeel.
attigritnnt, m. = (ingehouden) woede, wrok;
(soms) nijdigaard. in'oviututig = woedend,
innijdig, door woede verteerd.
—s = gember. attirtnertuuviet,
5ng'wer,
w. = gemberwortel.
5tt'baber, m. —s, — = bezitter (ber natt);
eigenaar, houder (eines Ociftbores, (reftigiftes);
drager (eitter lUtebaille); bekleeder letter
te Hutto) ; houder, toonder (eines 9Bertpapiers).
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an'tjaberattie, w. = aandeel aan toonder.
anbalerOpier, = toonderpapier.
ittbaftie'rett, Rip. (b.) = in hechtenis, gevangen
nemen.
5tttialation' w. —, —en = inhalatie, inademing.
attbalationkaPOarat, m.
inhaleertoestel.
icip. (I.) = inhaleeren.
an'Oatt, m. —(e)s = inhoud, volume, oppervlak. .1o8 = ledig, waardeloos, onbeduidend. ittlytitti4 = volgens den inhoud.
itebaltvelt§ = rijk aan inhoud, vol beteekenis,
belangrijk. anli att6attgabe, w.
inhoudsopgave. itebattldjtver
gr e cb. 5n'battbertitig
rung, w. = douaneverklaring. attlialtbber.
= inhoud(sopgave), bladwijzer,
ieitbstib,
register.
inOtirent' = inherent (daarin aanwezig, tot 't
wezen behoorend). attirdvettr, w.— =inherentie.
inbitrie'ren, fcbw. (b.) = inhereeren.
ittbibie'vett, fd)tv. (l.) = inhibeeren: verbieden,
beletten.
in hoe salus, in hoc signo zie I. H. S.
ittlotmatt
inhumaan, onvriendelijk, hard.
w.
= initiaal, beginletter.
w. = initiatief (vermogeta om
iets uit eigen aandrift to beginnen en dat beginnen); vgl. ergreif ett.
—en = injektie, inspuiting.
attiettiolf, w.
iniiiie'ven, id)w. (f).) = injiceeren, inspuiten.
= beleediging. aniu'tiest.
5niu'rie, w.
nage, = aanklacht wegens beleediging.
Marne inkarnaat, hoogrood. antarnation',
tn. — = inkarnatie, vleeschwording.
5nraile, 1. —s, —s „fault = inkasso, inkasseering, gereed geld.antarlogefcbaft, =
inkasso-zaak. 5nfarfolbefen, q3I. = kosten van
inkasseering.
5ntlittation', w. —, —en = inklinatie (over/telling van de magneetnaald; neiging). inn*.
nie'ren, fcbw. (1.) inklineeren, neigen,
overhellen.
influfi'be inkluzief, met insluiting van, inbegrepen.
intog'nito = inkognito; bas 3. betvabren =
a;jn bewaren.
inkoherent, onsamenhangend.
WNW:trent'
— = inkoherentie, gebrek
5ttlob4ven3',
aan samenhang.
iteroutntenfura'bel = inkommensurabel, underling onmeetbaar.
intommobte'ren, fdp. (b.) = inkommodeeren,
lastig vallen.
antounnunatilatiote, w. —, —en zie (tin.
gemeinbung.
ittlontRetettt = inkompetent, onbevoegd.
= inkompetentie.
romPetettr, w.
in'tottlequent = inkonsekwent. 5ttlottlequettr,
—, —en = inkonsekwentie.
—, —en = inkonvenient,
5nlettbettienb',
hinderpaal, bezwaar, ongemak.
5tttorOovation', tn. —, —en = inkorporatie,
inlijving. intoOorie'ven, 1d)w. (1.) = inkorporeeren, inlijven.
batmen' = inkorrekt, onjuist.
in'trtiftig = inkrachtig.
antutfilvetett, I. = in-werking-treden.
tareid, m. = ingeschreven cirkel.
= inkrimineeren, beinfriminte'ven, fd)w.
schuldigen.
5nfruitation', w. —, —en = inkrustatie: aankorsting, steen-, kalk- enz. bekleeding. in'.
truftie' ren, id)w. (1.) = inkrusteeren.
5ttrubationW3eit, w. = inkubatietijd(perk).
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3ttfultiat, m. —en, —en = inkulpaat, beschuldigde.
antutta'bel, iv. —, —n = inkunabel, eerstelingdruk, wiegedruk.
ittluvallet = inkurabel, ongeneeslijk.
attfttrWiettung, w. = in-omloop-brengen.
5nlage, tv. = inlage, bijlage, ingesloten stuk.
an'tatte, 1. —(e)s = binnenland. anlanber, m.
—5, — = inlander, inboorling. in'ttittbifilp =
binnen-, inlandsch, inheemsch. 3nlaubtvetbiel,
m. = binnenlandsche wissel.
anlaut, m. —(e)s, —e = inlaut. inlautenb =
inlautend, in 't woord (staande).
;n'tett, 1. —(e)s, —e u. —s = overtrek, tijk.
inliegenb = inliggend, ingesloten.
inntittelft = inmiddels, in-, ondertusschen.
'mitten, 43retv. mit (den. = te midden.
in'ue = mitten i. = midden in. itenebe§attett,
rt. (b.) = in, bij zich houden. itt'neliabett, unr.
( b.) = bezitten, (in bezit) hebben, onder den
knie hebben, goed kennen; bezet houden, beslaan; bewonen. in'nebaltett, rt. (i) . ) = (eitten
Zermin) zich houden aan; (ein Oetragett) volhouden, volgen; (bei einer %theft) ophouden,
rusten.
in'nen = binnen; non, nad) i. = van, naar
binnen. 5tettettleben, 1. = ('t) leven in ons,
innerlijk. an'nenteitung, W. = binnenleiding.
5Wnenvaunt, nt. = binnen-, inwendige ruimte.
an'ttenteett, u). = binnenwereld, wereld in ons.
5ninentoert zie innerer Wert.
in'nev = binnenst, inwendig, innerlijk; (dikwij1s)
binnen...; bie I. .n Xeile = de inw ..e deelen;
i..e Stabt = binnenstad; 1.. er Wert = innerlijke, reeele waarde; 1..fte abeileugung =
innigste overtuiging; im I. .ften bersen = in
't diepst, in den grond van 't hart; einem feitt
3..ftes offenbaren = iem. zijn innigste wezen
(gedachten) blootleggen; LF43rtip. mit Dat.].
5n'nevafrifit, .alien ulw. = Binnen-Afrika,
-Aziö enz. 5Wnere(6) = ('t) binnenste, inwendige, hart(je), midden, diepste; Binnenlandsche
zaken; bes 3..n = van B. Z. in'nerbalb =
binnen, aan den binnenkant, van binnen; als
F43fdp. mit (Ben. = binnen. in'nevlidi = innerlijk, inwendig. June* zie bij inner. inner.
ittibtiftb = binnenstads... in'nevt = (Id)wl.)
binnen.
annerbation', t v. —, —en = innervatie (invloed
v. d. zenuwen op de organen).
in'ttetuerbett, unr. (1.) = gewaar worden, merken,
beseffen, inzien. itt'netuobnen, Id)w. (I).) = zich
bevinden in, eigen zijn (aan).
in'ttig = innig, hartelijk, teeder. 5tenigfelt, w.
— = innigheid enz. in'niglit# = innig(lijk),
hartelijk.
annocen'tin6, 5nnoaene, M. = Innocentius.
5nItung, ID. —, —en = (arbeiders-, vak)vereeniging, (gilde). an'nung4brief, m. = gildebrief, statuten. attmtngOntitglieb, I. = lid van
een (vak)vereeniging.
in'offettlib' = onschadelijk.
inotutie'ven, fcbtv. (1).) = inokuleeren, (in)enten.
in'op#ovtint' = inopportuun, ongelegen, ondoelmatig, ongeschikt.
in pet'to = in petto.
£nquivent', m. —en, —en = rechter van instruktie. inquivie'ven, fd)tv. (1.) = inkwireeren,
onderzoeken, verhooren, ondervragen.[5nquilit
m. —en, —en = beklaagde]. anquifition',
to. —, —en = inkwizitie: kettergerecht; onderzoek. anquilitiouO'berfabren, I. = gerechtelijk
onderzoek. 5nquillitor, m. —s, ..to'ren =
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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rechter van instruktie; inkwiziteur, ketterrechter. ittottilito'vild) = inkwizitorisch, scherp
onderzoekend.
in6 = in bas.
attlat, 5nlaffe, m. —n, —It = ingezetene,
inwoner; inzittende (in een rijtuig bijy.);
wie ergens verblijf houdt: bie 3..n bes Sanatoriums = de verpleegden in 't sanatorium.
anialienftbaft, t v. = burgerschap.
in6befon'beve = in 't bizonder, vooral, inzonderheid.
itt'fittiblit§ = in-, door en door schadelijk.
aniftblitt zie lInfcblitt.
5nlibrift, iv. = inschrift, opschrift.
5WittrittenlItenuer, m., .tunbe, w., .lanttn.
lung, tv. = kenner, wetenschap, verzameling
van opschriften.
ittliOvittlist = als in- of opschrift.
inicbtoare = inzwart.
anieft, 1. —(e)s, —en = insekt.
5nfertenlIbelMveibmta, w.; •freffev, m. =
insektelfbeschrijving; -eter.
3nfetitenlifenner, m.; •tunbe ( glebve), to.;
.4naer, 1.; ilammtung, tv. = insektejjkenner;
-kunde; -poeder; -verzameling.
3nifet, w. —, —n = eiland. 5ttletbetnobnev, m.
= eilandbewoner. 5ttlelgrup0e, w. = eilandegroep. anleinteer, 1. = eilandezee, archipel.
attletOvvott, m. = eilandperron.
I. inletveicft = rijk aan eilanden. IL an'Telreitb,
1. = eilanderijk.
5nletitaat, m. = eilandestaat. 5Wielitabt, W. =
eilandestad.
3nifelt, 1. —(e)s zie Ituid)litt.
anlettoelt, w. = eilandewereld (Polynezie).
5nlerat', 1. —(e)s, —e = advertentie, artikel,
stuk (in een courant), inseraat. 5nlevalenteil,
m. = advertentiegedeelte. infetie'ven, fd)w. (1).)
= inzenden, adverteeren. aniertion', tv. —,
—en = insertie, inzending, plaatsing. anted'.
ott6'gebilbrett (.totten), $1. = advertentiekosten. 5ufertionWpreib, m. = advertentieprijs.
ittOgebeint' =in 't geheim, heimelijk. inSgentein'
= in, over 't algemeen, gemeenlijk. in6gefame
= gezamenlijk, alien (tezamen), met z'n alien;
in totaal.
5n'ficbgeben, 1. = inkeer.
anlieget, 1. = zegel.
$nlialtien, $11. = insignien, (eere)teekenen,
rij kskleinodien •
5nfinuation', Iv. —, —en = vleierige indringing, geheime mededeeling; (r.) beteekening. ittlitutie'ven, fcbtv. (1).) = insinueeren.
5nftription',133. —, —en = inskriptie, inschrijving, opschrift.
inniinftige = in toekomst, voortaan.
info'fern (SD.), infofern' (Rod) = in-, voorzoover(re).
3nfotation', ro. —, —en = insolatie, zonnebad,
bestraling door de zon.
',Violent' = insolent, aanmatigend. 3nfolene,
w. —, —en = insolentie.
infolie'ven, id)tv. (b.) = insoleeren, aan de zon
blootstellen.
ittlotbent = insolvent, onvermogend om te
betalen. 5tefolUette, w. — = insolventie.
ittion'betbeit = inzonderheid, in 't bizonder,
vooral. infortneit (Mo.), infotoeit (Stout) -in-, voorzoover(re).
in spe' = in spe: toekomstig.
antpetteue, m. —s, —e = inspekteur (hoofd v.
een mil. inspektie). attlpettion', w. —, —en =
21
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inspektie, surveillance. 5n1pertionbirelle, w. =
inspektiereis. anfintiter, m. —5, ..te'rett =
inspekteur, opzichter.
500ivation', w. —, —en = inspiratie: inademing, ingeving, bezieling. infoirie'ren, 1d)w.
th. ) = inspireeren.
attiitiiient', t D. —en, —en = inspekteur, opzichter. itilpisie'ren, fcbw. (b.) = inspekteeren,
onderzoeken, nazien.
anitattateuri, m. —5, —e = installateur.
anftaltatiote, ID. —, —en = installatie.
initattie'ren, fcbtv. (b.) = installeeren.
initanb'batten, fd)w. (b.) = in orde, netjes; in
goeden staat houden. 5nitanblAttung, w. =
instandhouding, onderhoud.
in'itiinbig = dringend, ernstig, instantelijk,
nadrukkelijk ; In it II nb i g it = zeer dringend.
initatibliten, fcbtv. (b.) = in staat stellen; (weer)
in orde maken, herstellen. 5nitattbletiung, w.
— = in-staat-stelling, herstel.
anitatta', w. —, —en = instantie; in errter, In
letter 3. = in eersten aanleg, in hoogste instantie. anitateiengang, m. = loop (van een
proces) door de verschillende instanties.; (ook
mil.) hierarchische weg. initaWiennatio =
volgens dienstreglement. 5nitan'3entveg, .41111
= =gang. initatielniiilig = in 1 t an3 ennt ii 13i g.
an'ite, m. —n, —n zie 3nitmann.
atilter, m. u. 1. —5, — = (nbb.) omloop, ingewand (ernes geRblad)teten Zieres).
attit'Octua, 1. = boerewoning (vgl. Zititmann).
5nftinft', m. —(e)s, —e = instinkt. itiftinftitr,
inititittniatig = instinktief, instinktmatig.
attititut', 1. —(e)s, —e = instituut, inrichting,
instelling, (kost)school. anititution', w. —,
—en = institute, inrichting, instelling. atilt',
tutO'boriteirr, m. = hoofd v. e. instituut.
3nit'utattn, m. = vast daglooner (op landgoed in
Noord-Duitschl.), (kleine) Boer.
itiftruie'ren, fd)w. (b.) = instrueeren, onderrichten. 5nftruftion', w. —, —en = instruktie,
onderricht, voorschrift, konsigne (einer aBacbe).
initruttib' = instruktief, leerzaam, -rijk.
attrtruflor, m. —s, ..te'ren = instrukteur.
5nftrument', 1. —(e)s, —e = instrument, werktuig, gereedschap; oorkonde, akte. anitrantena
tallnulif,' w. = instrumentale muziek. 3nitrug
nictitation', tv. —, —en = instrumentatie. 5m
itrunien'tettfabrif, w. = instrumentefabriek.
anftrunten'tentnatter, m. = instrumentmaker.
initrumentie'ren, Rim. (b.) = instrumenteeren,
in partituur brengen; een akte (oorkonde) van
lets opmaken. anftrutnettW ieuge, m. = getuige (bij 't opmaken van een akte).
attluborbittation', w. —,—en = insubordinatie.
anittla'ner, m. —5, — = eilandbewoner.
attfult, m. —(e)s, —e, attfultation', w. —, —en
= beleediging. infultie'ren, fd)w. (1.) = instilteeren, beleedigen.
ant urgent', m. —en, —en = insurgent, oproerling, oproermaker. infurgie'vett, icbw. (b.) =
insurgeeren, tot oproer aanzetten. anfurretti.
on', w. —, —en = insurrektie, opstand.
infienie'ren, Km. (1.) = in scene brengen,
insceneeren, op touw zetten.
intaft = intakt, onaangeroerd, onbeschadigd.
5ntavlien, $1. = intarsia, houten inlegwerk.
intarlie'ren, 1d)ro. (1.) = inleggen.
antegrat', 1. —5, —e = integraal. 5ittegrar.
reifinung, 'W. = integraalrekening. integrie'renb
= integreerend, tot 't geheel noodzakelijk, (vanzelf) inbegrepen. antegtittir, iv. — = intensiteit:
gaafheid, volmaaktheid; onkreukbaarheid.
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anteltett, m. —(e)s, —e = intellekt, verstand.
5ttteitert% ., intellettuelV, intetteftitar = intellektueel, verstandelijk. intelligent' = intelligent, verstandig. antelligenV, w. —, —en =
intelligentie : verstand, inzicht; mededeeling.
antettigem'biatt, 1. = advertentieblad, blad
met kleine mededeelingen. antelligenrbureau,
itontor, f. = informatiebureau, (ook) bureau
voor plaatsing e. d.
antenbatif , m. —en, —en = intendant, (hoofd)leider. antenbattlettitelte, w. = betrekking van
intendant, intendance. antenbantur' (atiten.
bans') W. —, —en = intendance.
5ntettlittit, w. — = intensiteit, spanning,
(innerlijke) kracht. intenlib' = intensief,
krachtig.
5ntention', w. —, —en = intentie, bedoeling.
5nterbitt, 1. —(e)s, —e = interdikt, kerkelijke
uitsluiting; mit 3. belegen = onder i. leggen.
interellant = interessant, belangwekkend.
anterefle, 1. —5, —n = belang(stelling),
voordeel; grof3es 3. an einer Sate baben =
groot belang bIj iets hebben; 3. an einer Gate
net)men = belang in iets stellen;3nter ellen =
(ook) interest. rente.
antererienitgebiet, 1.; sgemeinittaft, w. ; ../politif,
w.; .1t4ttli, m.; .10bilre, w. = belangellgebied;
-gemeenschap; -politiek; -bescherming.
antereffent, m. —en, —en = geinteresseerde.
interellie'ren, icbtv. (b.) = interesseeeren, belang inboezemen; bas intereffiert mid gar nid)t
= (ook) dat laat mij koud; lie° fur ettv. ob. einen
I. = belang in iets of iem. stellen, zich voor
iets of iem. i. interelliert = geinteresseerd, betrokken; baatzuchtig, interessant.
anterferene, w. —, —en = interferentie, wederzijdsche inwerking.
anterieue (spr. *eteriOr), 1. —5, —e = interieur,
inwendige, binnenaspekt.
3nleritti, 1. —5, —5 = interim, tusschentijd.
nterimiltifunt, 1. —5, .. fen = voorloopige
toestand. interitnritili§ = interimistisch, interimair, voorloopig, tusschentijds(ch), provizioneel. an'terimbbeic§eib, m. = voorloopig
vonnis. an'terimbbriide, w. = tijdelijke brug,
hulpbrug. an'terimObibibenbe, iv. = interims-,
voorloopig dividend. 5nletinthntittung, w. =
voorloopige kwitantie, recepis. an'terint6.
regierung, w. = tusschenregeering. anterimb's
rod, m. = (mil.) overjas. an'terittii14ein, m. ----recepis. an'terint4unifortn, w. = klein tenue.
anteviertion', w. —, —en = interjektie, tusschenwerpsel.
3ntertineaellmettiobe, w.; giiberfeliting, tv. =
interlineaire methode; i. vertaling.
antertufut, 1. —(e)s, —e = intelocutoir vonnis.
intermebitie = intermediair, tusschenliggend,
bemiddelend, middel...
5ttterittea'ao, 1. —5, —5 = intermezzo: tusschenspel, -handeling, -bedrijf.
Itttermittie'rettb = intermitteerend, met regelmatige tusschenpoozen.
Went' = intern, inwonend inwendig, binnen.. ;
I .. er banbel = binnenlandsche handel. 5nter.
nat', 1. —(e)s, —e = internaat, kostschool.
international' = internationaal, algemeen.
anternationale, w. = Internationale (sociaaldemokr., kommun. arbeidersvereeniging).
internie'ren, icfm. (b.) = interneeren (naar 't
binnenland brengen, gevangen nemen).
anternuteitud, m. —, ..lien = internuntius,
pauselijk gezant van den 2den rang.
5nterpeltant, m. —en, —en = interpellant.
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anter0ettation', w. —, —en = interpellatie.
interpellie'ren, id)to. (b.) = interpelleeen,
vragen stellen, ter verantwoording roepen.
interpolation', w. —, —en = interpolatie, vgl.
inter#olie'ren, id)w. (b.) = interpoleeren,
tusschenschuiven, inlasschen, (handschr.) vervalschen.
interpret', m. —en, —en = tolk, verklaarder.
3ItterOvetation', w. —, —en = interpretatie.
interOvetie'ren, id)w. (1.) = interpreteeren,
verklaren, vertolken.
interOungie'ren, interOunrtie'ren, id)w: (b.) =
interpunkteeren, zinteekens zetten. attar.
Outtftion', to. —, —en = interpunktie.
anterreg'mtm, 1. —s, ..regnen = interregnum,
tusschenregeering.
anterrogatili(unt), 1. —s, .. y e u . .ra, alder.
rogatib'pronontett, 1. = vragend voornaamwoord. anterrogato'rium, 1. —s, .. ria ob.
..rien = vraagpunt; verhoor.
antertiall', 1. —5, —e = interval, tusschenruimte, toonafstand.
anterbettient, m. —en, —en = intervenant.
interbettie'rett, fd)w. (1).) = intervenieeren,
tusschenbeide komen. 3ntertiention', 1:13. —
—en= interventie, tusschenkomst, bemiddeling.
anterbiefo' (spr.: . . vjoe), w. —, —s, 3., i. —s,
—s = interview, onderhoud, vraaggesprek.
interbieWen, id m. (1.) (i3art.: interoiewt) =
interviewee. anterbienrer, m. —s, — =
interviewer.
antewiliow, w. —, --en = intercessie, tusschenkomst, protest.
anteitaterbe, tn. = wettelijk erfgenaam.
anttoottilatiote, to. —, —en = intronizatie
(verheffing tot den troon, in 't biz. de instelling
van den pans of een bisschop).
intim' = intiem. antintation', w. —, —en =
intimatie: beteekening; aanzegging van 't
doodvonnis.
intintibie'ren, icfm. (b.) = intimideeren.
intintie'ren, rd)w. (b.) = intimeeren, gerechtelijk
aanzeggen. 5ntitttitiit', w. —, —en = intimiteit. an'tintud, m. —, . .mi = intimus, boezemvriend.
in'totera'bel = intolerabel, onverdraaglijk.
intolerant' = intolerant, onverdraagzaam.
an'toteratta', m. — = intolerantie, onverdraagzaamheid.
intonation', w. — = intonatie. intonie'ren,
id)w. (1).) = intoneeren.
antogitation', w. —, —en = intoxikatie, vergiftiging.
3ntra'be, w. —, —n = intrade. inleiding, voorspel; 3ntra'bett, 131. = (ook) staatsinkomsten.
antranitgent', m. —en, —en = intransigent,
onverzoenlijke.
in'trattlitit,':5-- intransitief. an'trattlitill(unt),
1. —s, ..ne u..ua = intransitief (werkwoorM.
3ntrigant' , in. —en, —en = intrigant. antrrge,
It w. —, —n = intrige: itttrigie'rett, icbto. (1 .) =
Ili ntr igeeren .
intritat = ingewikkeld, verward.
antrobuftion', to. —, —en = introduktie. intro.
buiie'ren, Rim. (b.) = introduceeren.
intuition', to. —, —en = intultie: innerlijke
aanschouwing, ingeving.
itti tud: bas babe id i. = dat zit er in, heb ik
binnen (van 't geleerde, van eten enz.).
3ttuntlauffetiett, 1., 3tuttn'tauffeliung, w. =
('t) in-omloop-brengen.
anunbattote, w. —, —en = inundatie, overstrooming, onder-water-zetting.
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ittbalib' = invalide. $fiball'be, m. —n, —It =
invalide. attball'benbattf, m. = „Invalidendank" (een vereeniging tot stern van invaliden).
anbati'benOatt4, 1. = invalidehuis. anball'bett.
rente, w. = invaliditeitsrente. 3nbati'bett.
rentner, m. = invaliditeitsrentetrekker. 3nba.
libitiit', w. — = invaliditeit. 3nbatibittit4'.
berlit§erung4gefe4, 1. = invaliditeitswet.
anbation', to. —, —en = invazie (bawl).
3nberti'lie, w. —, —n = invektief, scheld-,
smaadwoord.
attbentar', 1. —s, —e = inventaris; (van overledene en failliet vooral) boedelbeschrijving; em
3. aufnebmett, auffielien = een inv. opmaken;
mit (unter) ber 91edytstrobltat bee 3 . . s = onder
voorrecht (beneficie) van boedelbeschrijving.
attbentartf anon', w. = inventarizatie. Ittbetttart.
fie'vett, id)ro. (b.) = inventarizeeren, den
inventaris opmaken. 5ttbettta'riuut, 1. —s,
..rien = inventaris. attbentur', w. —, —en =
inventaris, inventarizatie.
3nberitote, to. —, —en = inversie, omkeering,
omgekeerde woordschikking.
inbeitie'ren, id)w. (b.) = investeeren (met een
geestelijk ambt bekleeden; kapitaal (in een ondernaming) beleggen). aubeitition', w. —, —en =
(verdere) kapitaalbelegging. anbeitituf, tr.
— = investituur (plechtige aanstelling v. d.
bissehoppen; beleening).
inbeterierf = ingeworteld.
anbile, w. —, —n = invite (bij 't kaartspel).
inbitie'ren, fd)w. (b.) = inviteeren.
ittbotbie'ren, id)ro. (b.) = involveeren, inhouden,
in zich sluiten (fig.).
[in'toiirt6 = aan de binnenzijde].
inlvenbig = inwendig, (van) binnen.
intuieferte, -West' = in-, voorhoever(re).
[anlvoliner zie eittw obner; (ook) inwonend
persoon].
3ttieit', m. —es, —e = bloedschande. ittieftu58'
= incestuous, bloedschendig.
[3tt'ait0t, w. —, —en = beschuldiging, aanklacht, betichtiging].
attlttibt, w. — = (vee)teelt door paring van
verwanten (ook fig.), inteelt (ook van planten);
some voor 3nsid)t.
in5wi'Kett = intusschen, ondertusschen.
3oltiett = Ionie. ioltifcft = Ionisch.
301a, 1. —(s), —s = Iota; fete. = geen Iota,
niemendal. aotaii6Inu4, tn. = Iotacisme
(uitspr. v. Grieksche t , u, et, oL als lange ie).
30etatuan'tja (spr.: ..koeania), w. — ipekakuanha, (Amerikaansche) braakwortel.
3'0er, to. —, —n = iep, olmboom.
5.91. = 3mperalor 91ex: keizer en koning.
= im 91.ub e Raub : in ruste, gepensioneerd.
I.
3ra'be, tn. u. 1. —s, —n = trade, bevel.
Fran, 1. = Iran. araltler, m. —s, — = Iranier.
ira'nife4 = Iranisch.
ir'ben = aarden, steenen; i .. es Gercbirr =
aardewerk, steengoed. ir'bilet) = aardsch,
wereldlijk; bie 3 . . ett = de stervelingen.
r'biAbeit, w. — = aardschheid.
3're, m. —n, —n = Ier.
are'ne, w. = Irene, de Vreedzame, Vredesgodin.
iveltitc§ = irenisch, vredestichtend, -zoekend.
ir'genb = ergens; 1. eM baus = 't een of
andere huis; i. eines, 1. jemanb, i. wer, 1. weld)er
= de een of ander, wie ook; i. (et)was = wat
(ook), 't een of ander; oi)ne i. weld)e Urfa* =
zonder eenige, z. de minste oorzaak; wenn id)
1. faun = als ik maar eenigszins kan; ift es i.
erlaubt? = is 't misschien ook geoorloofd?
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item.

iegettb8 = ergens. iegenbtoie' = op de een of bitteren; (van de wijs, van zijn stuk brengen).
andere manier, hoe dan ook. legenbtoo' = areillebre, w.; .tebrer, m.; •li4t, 1. = dwaalll
ergens, waar ook. ir'fienbtooljer' = van de een leer (ketterij); -leeraar ; -licht.
of andere plaats, ergens vandaan. legenbtoo- irrlit§telie'rett, irelieOteln, irelit4tern, id)w.
(b.) = als een dwaallicht heen en weer bewegen.
f)Itt' = ergens heen, warheen ook.
arrial, 1. —(e)s, —e = verwarring, chaos; verati'bittut, 1. —s = iridium.
gissing, dwaling. arrilintt, m. = krankzinnig'ritt, w. —, —nen = Iersche.
a'rid, w. —, — = Iris (godin), regenboog; iris: held, waanzin. inlinnig = krank-, waanzinnig.
regenboogvlies; (plant) lisch. a'rilibleitbe, w. = areftern, m. = dwaalster, komeet. aretunt,
m. —(e)s, „tamer = dwaling, vergissing,
irisdiafragma (aan kamera's).
i'vilc§ = Iersch; bie 3rticbe Gee = de Iersche Zee. abuis; im 3. rein = zich vergissen; einem
fatten .. benebmen, aus bem J. belfen = lam.
irifie'ren, Pim. (b.) = irizeeren.
arlattb, I. = Ierland. arTimber, m. —s, — = uit de dwaling, uit den droom helpen; 3 .. tamer
Ier. irliinbift§ = Iersch.
vorbebalten = fouten, vergissingen voorbeaentettlattle, to. = Irmenzuil (hooge zuil, oorspr. houden. iretAtttlit§ = verkeerd, abusievelijk,
gewijd aan God Irmin, later als gedenkteeken voor bij vergissing. itv'tiintlit§ertoeile = verkeerdelijk, abusievelijk. [ar'rung, w. —, —en =
Herman aangezien).
arotele, m. —n, —tt = Irokees. irore'life0 = vergissing, dwaling; misverstand, twist]. avr'.
Irokeesch.
Ma4n, m. = waan, verkeerd inzicht.
aronie', w. —, —n = ironie. iroltile§ = iro- arr'llmen, m.; .rnift§, m. = dwaallIweg; -licht.
nisch. ironifie'rett, icbw. (b.) = ironizeeren. arbingialter, m. —s, — = Irvingiaan (aanirrational', irrational' = irrationeel, strijdig hanger van Irvings leer). 5rbitteInniWutttO, m.
met 't gezond verstand; irrationale 301, — = Irvingianisme.
3rragonal3abl = irrationaal (d. I. onmeetbaar) alanf, m. = Izak, Izak.
getal.
alabet`ta, w. = Izabella. afabettlarbe, w. =
izabel(le)kleur. ilabell'farben, ifarbig =
I. ie'r(e) = verdwaald, op een dwaalweg;
onzeker, besluiteloos; in de war, warhoofdig, inzabel(le)kleurig.
suf ; id) bin i. an bim = ik weet niet wat ik aan $6t§ialnie',58'c§ia0, w. — = ischias, heupjicht.
hem heb, ik kan niet wijs uit hem worden; (id) alegrim, m. —(e)s, —e = Izegrim (wolf); izetoile mid) nid)t) 1. matben = van de wijs grim, brombeer, knorrepot.
brengen; 1. feitt = zich vergissen, 't mis hebben; 3114, w. = Izis (Egypt. .godin).
einen I. filbren, leiten = op een dwaalspoor 541ant, m. —s = Islam, Mohammedanisme.
brengen, misleiden; i. geben = dolen, (ver)- 56lantib'nut4, m. — = Islamisme. 36/flittit,
dwalen, op den verkeerden weg rakers, zijn, zich m. —en, —en = Islamiet. inantilifcb, f . —
vergissen, 't mis hebben: I. reben = ijlen, Islamietisch.
wartaal praten; errs i..r 31icf = een rusteloos aWtattb, 1. = IJsland. aOltittber, m. —s, —
dwalende blik, een blik van (een) krankzinnige. 1J-slander. WItinbili6 = IJslandsch.
II. ar're(r) = krankzinnige. III. ar'se, tv.
aWmaet, tn. = Ismael. 56tnaelit', m. —en, —en
—=dwaling; bie(r)3.=opendwalspor, = Ismaeliet.
in den blinde.
31oba're, w. —, —n, itobaroutelril* elute
Irina' = irreeel, onwerkelijk. aereatitiir, w. = izobaar (lijn van gelijken barometerstand).
afocbiute'ne, tv. —, —n = izochimeen (lijn van
=
irrealiteit,
niet-werkelijkheid.
—
arrebettla, to. = Irredenta („onbevrijd" nl. o. gelijke wintertemperatuur).
ItaliO, een chauvinistische beweging).
alotaler, m. —s, .. to'ren = izolator. ifolie'rett,
pm. (1).) = izoleeren, afzonderen. tidied' =
Wrefiiiyen, sgeben, vgl. irre I.
ir'regular' = onregelmatig. 5evegulirre, $1.= gelzoleerd, afgezonderd, eenzaam. afoliev'Oaft,
ongeregelde troepen.
to. = eenzame opsluiting. afolier'Aentel,m. =
izoleerbankje. afotierttieft, w. — = geizoleerdir'releiten, vgl. irre I.
ir'releVant' = irrelevant, onbeduidend, nietig. held, izolement, afzondering. alotie'rung, ol. —
ir'religIOW = ongodsdienstig, ongeloovig. ar're. = izoleering, afzondering.
ligiolitlit', w. — = ongodsdienstigheid enz. ifontetrift# = izometrisch (gelijke maat hebben i 1).
Leven, idp. (b.) = dwalen, zwerven; afdwalen; ifoutoOly = izomorf, gelijkvormig. afotOe're,
zich vergissen; op een dwaalspoor, van de wijs w. —, —n = izotheer (lijn van gelijke zomerbrengen; [hinderen, storen]; fhb I. = zich ver- temperatuur). afotbeente, w. —, —tt = izogissen, 't mis hebben. aerettanitatt, to., .battS, therm (lijn van gelijke jaartemperatuur).
1. = krankzinnigegesticht, gekkehuis. ar'rett. aO'raet, m. = Israel. airaelit, m. —en, —en =
arit, m. = krankzinnigedokter. ar'rettftitttOter, Israeliet. 16vaelilifc4 = Israelietisch.
in. = verpleegde in een krankzinnigegesticht, ait'seettanb, sZetrag, m. = aktief, voorhanden
krankzinnige. ar'rentwilanitalt, w. = krank- bedrag. aft'stin'tmOnte, w. = werkelijke ontzinnigegesticht. arriabrt, w. = zwerftocht, vangst.
omzwerving. avr'finttg, m. = dwaalweg, af- iftb'ntift§ = isthmisch; ' i..-e eptele = i..e
dwaling; doolhof, labyrinth. arr'garten, m. = spelen (kampspelen op de landengte van Korinthe).
doolhof. aregeift, m. = afgedwaalde, onrecht- aittruma, m. — .. men = isthmus, landengte.
zinnige; dwaalgeest. aregtattbe, m. = dwaal- iftria'nifi6 = Istrisch. a'ftrien, I. = Istria.
leer, ketterij. Irfetiubig = onrechtzinnig, Fittild) = Istrisch.
kettersch. feria = verkeerd, onwaar, onjuist; It. (item) zie item.
ataler, 13i. = bewoners van Oud-Italie. ata'.
I. rein = (ook) op een dwaalweg zijn.
lien, 1. = Italie. atattelter, m. -s, — = Itali3rvign'tor, m. —s, —Wren = irrigator.
ierigemeile = bij vergissing, in dwaling. aan. itatieltift# = Italiaansch. italifcb =
aerigteit, w. — = ('t) verkeerde, onjuistheid. Italisch.
Irvita'bel =irritabel, prikkelbaar. arritabilitat', ata&IO'nut# zie Zota3ismus.
to. — = irritabiliteit, prikkelbaarheid. Wig item, = item, (even)zoo, vervolgens ; i, es bilft
tie'ven, id)w. (l.) = irriteeren: prikkelen, ver- = nu, 't werkt.
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tin Q3oriabr: in 't vorige jaar; in
i. O.
iteratite = herhalend, iteratief.
Zertretung = loco; ber Ziigermeirteri. Z. —
5tinerae, 1. —s, —e, 3tinera'rium, 1. —a,
gede loco-burgemeester; in ollmad)t
..rien = wegwijzer, reisboek; reisgebed.
volmachtigd.
zie jet t].
[flit,

3 (set), 1. = J.
ja = ja; immers, toch; vooral; j. f reilidj = ja
zeker; (er fagt) 5u ahem = op alles ja; fo! =
0 ja!; get) bot 1. Ijtn = ga er toch vooral heen;
wenn er I. nod) lommen lolite = als hij tech nog
mocht komen; bas ift ricbtig, abet = dat is
wel waar, maar ; es mu f3 I. rein = 't moet
immers gebeuren; es tit I. wabr = 't is waar ook;
bas ift nid)t aus3uI)aiten = maar dat is niet
uit to houden; ba bilt bu itott wieber 51trild! =
ben je daar nu alweerl ba fommt er I. = daar
komt hij al; er wirb wobl nitt fo bumm Lein =
hij zal wel niet enz.; bas 3. uttb Rein = 't ja
en neen.
jabot' (spr.: zjaboo), m. —s, —S = jabot.
aa'brubev, m. = jabroer.
jadj zie jab.
ja'ibevn zie jad)tern.
3aMt, w. —en, —en = jacht, snelzeiler.
nooddoop.
3aiirtaufe, w.
stoeien, elkaar achternajacrytern, idm. (b.)
jagen; draven.

304'iont zie
3iiitc§en, 1. —s, — = buisje, jakje. 3aele, w.
—, = buis, kiel; einem bte 3. poll=, aus=
ffopfett, einem etw. auf bie 3. geben = iem. wat

op zijn baatje, een pak slaag geven, afranselen;
eine alte 3. = (ook) een oude geschiedenis; vgl.
bole. 3acifettfett, 1. = smeer, ransel. 3adett
(spr. zja ..), 1. —(e)s, —e = buisje, jaquet.
(gwst.) jakkeren.
faclern, id)w. (b.)
3agb, w. —, —en = jacht(gebied, -recht, -stoet);
auf bie 3. gebett = op jacht gaan; auf ber 3.
Lein (11); bobe, niebere = groote, kleine
jacht; bie wibe 3. = de Wilde jacht, 't helsche
heir. angteaniug, m. = jachtkostuum,
-kleeding. jagb ibar = jaagbaar. jagb'bereWigt
jachtrecht bezittend.
54gblibereebtifinng, w.; .beiirf, m.: afelb, 1.;
.ftinte, w. = jachtljrecht (-verlof); -gebied;
-veld (ook: jagerschaar); -geweer (-roer).
aagb'frebel, m. = strooperij. 5agb'nebege, 1. =
jachtterrein, -perk. 5agb'geriit, 1. = jachtgerei, -tuig. lagb'nerecbt bekwaam ter jacht;
volgens de regelen van de jacht.
.fleirbirbte, w. • gne,
3allb'll g eted)tififeit,
fdivel, I.; .getuebr, 1.; .baufit I. = jachtfirecht;
-geschiedenis (-verhaal); -kreet (-geschreeuw);
-geweer; -huis.
zweep-, karwats-, vuistslag.
3agb'ftieb, m.
= jacht113agb'llftent, I. • .bunb, m.; .1000e,
hoorn; -bond; -buis.
lagblicb = jacht. . . .
3agb'llturt, w.; imutif, w.; .ovbttung, w. —
jachtillust (-vermaak); -muziek; -reglement.
3agblipartie, w.; .040, 1.; 're*, 1. = jachtli.
partij; -paard; -recht (-reglement).
jagb'reittlitb = volgens de reglementen van
= pikeur.
ode jacht. 3agtereiter,

anablivebier, 1.; ant, In.; w ithein, .1(410%,
1.; glpier, nt. = jachtligebied; -kreet; -akte
(-bewijs); -slot; -spies (-spriet).
attgbittild, 1. jachtavontuur ; -stuk (sehilderij);
(ook) jaagstuk (kanon).
= weitasch.
agblaftije,
5(1(11)104kt,
.rnagen, m.; ituelen, 1. =
jachtildoeken; -wagen (-rijtuig); -wezen.
3agb'llieit, w.; .aelt, 1.; .3eutt, 1. = jachtind;
-tent; -tuig (-gerei, -doeken).
3agblug, m. = jachttrein, -stoet; sneltrein.
3a'geteitte, w. = jaaglijn, -touw.
3agetto'nen, F131. = Jagellonen (een Poolsch
koningsgeslaeht 1382-1671).
I. Itt'gen, idp. (1.) = jagen, drijven, vervolgen,
nazitten; jacht maken op; op de jacht gaan,
zijn; hard loopen, jachten, rennen, vliegen;
(en Verb) 3u robe I. = doodrijden; eine 9iebe
jagte bie andere de eene redevoering volgde
op de andere, er werd hevig gespeecht; vgl.
alucbt, lurd)t, barnift e. a. II. aa'Rett, 1.
—a, — = jagen; jacht(perk); boschgedeelte.
5a'ger, m. —s, = jager (haringj., ook een
stagzeil en jaagkanon).. 5ti'ger, m. —a, — —
jager. rd'fievbatailion, I. = jagerbataljon.
ati'gerbaum, m. = jaaghout. 5A'Rerburfcbe,
m. = jagersknecht, -leerling. 34gerei, w. — =
jacht(kunst) ; (de) jagers; huts van den jachtopziener, jachthuis. 3ivgergara, 1.
jacht-,
jagersnet. all'getband, T. =bet m. jacht-,
jagerhuis. 5it'gerbortt, 1. = jachthoorn. lager.
fun% w. = jagers-, jachtkunst. ati'fieriateitt, 1.
= jagerslAtijn, opsnijderij. aa'nerlitte, in. --a,
—e = stumperige jager, zondagsjager.
miifiig = volgens jagersgebruik. 34'fierrei§t,
1. = jagersrecht; aandeel in den buit (ook voor
=
de honden, valken enz.). 3it'ger6tnattn,
jager(sman). 3rtigerfOrai0e,
= jagerstaal.
5aiguav, m. —(e)s, —e = jaguar.
steil (afhellend) (1111)er %bgrunb); zeer snel
(giber .2auf); plotseling, heftig (1Fter rob, 3orn).
arefie, w. —It = steile helling, steilte; drift,
heftigheid.
[5a'1err, m. = jabroer].
3iiirtiunger,
= geeuwhonger.
—
steil; zeer snel, plotseling.
attOn, m. —(e)s, —e = strook (land); zwade;
ben 3. balten = de richting houden.
3afir, 1. —(e)s, —e = jaar; fibers 3abr = over
een jaar; bet 3.. en feitt = op jaren zijn; wenn
man in bie 3. . e fommt = als men op jaren
komt; mit 13 3.. en !am er = op zijn 13de j.
kwam hij labratt6' = jaarin jaaruit.
aabebueb, T. = jaarboek, kroniek; bie 3abr.
bitter = de annalen.
vgl. jab taus.
latyretang = jarenlang.
ficb, ftw. (b.)
= jarig zijn, een jaar geleden zijn. aab'ver: eitt
3. bret, vier = een jaar (of) drie vier.
5airre6ablcblitt, m. = einde van 't jaar; jaar-

jabresaft.

326

lijksche afsluiting van de boeken; afrekening.
jab'redalt = een jaar oud, eenjarig. 3afr-reO•
anfang, m. = begin van 't jaar. 3afrre6aub•
toe14, m. = jaarstaat. 3airre4berirbt, m. =
jaarverslag. 5abred'bilani, w. = jaarlijksche
balans. 3airreaeinfoututett, 1. = jaarlijksch
inkomen aairrekinttabnte, w. = jaarlijksche
ontvangst. 3afrvedleier, w., •feft, 1. = (ver)jaarfeest. 3afrvedfolge, m. = opeenvolging,
reeks van jaren; nad) ber 3. = in tijdsorde.
3afrreOviit, w. = tijdruimte, uitstel van een
jaar; jaartermijn; binnen, nad) 3. = na verloop
van een jaar, binnen een jaar (tijd). 5nirred•
Reba% m. a. 1. = jaarwedde. 5aO're6geWitut,
m. = jaarlijksche winst. 3airreOturfu4, m. =
jaarkursus. 3afrrebleiftung, w. = jaarprestatie. 3airregobtt, m. = jaarloon. 5afrred•
rate, w. = jaarlijksche termijn. actirreOret§•
Hung, w. = jaarrekening, jaarlijksche rekening.
3ab'redrittg, m. = jaarring. aab'reOlcblut =
-a b 1 d) 1143. 3afrre6tag, m. = (ver)jaardag.
aairre4tuerbfel, m. = wisseling van 't jaar.
aairreOiabl, W. = jaartal. 3alyreOieit, w. =
jaargetij de.
3a4rfiittit, 1. —(e)s, —e = (tijdperk van) 5
jaar, lustrum. 3afg'gang, m. = jaargang,
loop van een jaar ; (non Stubenten) jaar; (non
3eiticbriften) jaargang; (eon rein, Zabel!)
gewas, oogst; (Dom Militetr) lichting. 3afg'.
gebalt = Zabresg... 3a0egelb, 1. = jaargeld, pensioen. aatirOun'bert, 1. —(e)s, —e =
eeuw. labrbun'bertelang = eeuwenlang.
jabrig = eenjarig (le,eftijd, duur, geldigheid);
meerderjarig; I. fein — (ook) een jaar geleden
zijn, verjaren. jfi1jefic0 = jaarlijks(ch); elk,
alle, per jaar. 3fibefing, m. —s, —e = eenjarig dier.
3afielifo1jtt, m.; sum% m.; •verinntng, w.;
Bring, m. = jaarliloon; -markt; -rekening (ook:
tijdrekening); -ring.
3afietag zie 3a1) restag. 3aOrtaulenb, f. =
(tijdperk van) 1000 jaar, milennium. jabrlueife
= per jaar, jaarlijks. aatoituoc4e, ID. = jaarweek (zeven jaar). aabr'nnuf)0, m. = gewas,
oogst van een jaar; aanwas van een jaar.
3aOrlati1 zie Zabresaabl. 3atmebnt', 1.
—(e)s, —e (tijdperk) van 10 jaar, decennium.
jabriebtetetang = van, gedurende tientallen
van jaren. 3afie3eit, w. = jaartijd, gedenkdag
van een afgestorvene; vgl. Zabres3eit.
frcifyitolOg = (1tro3.) steil, sterk afhellend].
5afrbe, m. = Jahve.
aii0lont, m. = drift, opvliegendheid, aanval van woede. jiitriornig = driftig, opvliegend.
3af, In. —s, —s = yak, brom-, knoros.
aalob, m. = Jakob, Jaap; bas ill ber timbre 3.
= de rechte Jozef. 5alObtben, 1. = Jaapje.
aafo'bi, 1. = St.-Jakob (25 Juli). £afobi'ne, to.
= Jakoba, Koba. aafobilter, m. —s, — =
Jakobijner (monnik); Jakobijn (aanhanger v.
een uiterst radikale partij tijdens de Fr. revolutie).
jatobrniftb = jakobijnsch. 4afobittiblituO, m.
— = Jakobinisme 5afobit, m. —en, —en =
Jakobiet (een chr. sekte; aanhanger van Jakob II
v. Engeland). 5a'fobOleiter, m. = jakobsladder
(ook de plant). 3alobbtag, m. = Sint-Jakob
(25 Juli).
aal'oci0 zie Sat.
aalottett (spr.: zja . .), m. —(e)s, —e = jakonnet
(een soort moesselien).
aalatepa, w. — = jalappe. aalap/Ottbara, 1. =
jalappehars.

Zaueticbe.

5alon' (spr.: zja10), m. —a, —s = jalon, afstekpaal; richtvaantje.

aaloulte' (spr.: zjaloezie), w. —, —n = jalouzie.
5afouit'ettlabett, In. = zonneblind, jalouzie.

aamalta, 1. = Jamaica.
5auebe urn). zie Zambus urtv. (met 3 = I).
3aut'uter, m. —s = ellende, (bitter) verdriet;
gejammer, weeklacht; haarpijn; es ill ein 3. =
't is treurig, ellendig; es irt 3. unb ed)abe = 't is
zonde en jammer. aam'merbilb, 1., •fieftaft, w.
= beeld van smart, van ellende, smartelijke
figuur. 5aueuterge14vei, 1. = jammergeschrei,
-klacht, gejammer. aain'uterfaNntt, m. —
suffer, ongeluk, sukkel. 3aut'uterfebett, 1. =
leven van ellende, treurig leven. jiinenterlitb =
jammerlijk, ellendig, erbarmelijk; armzalig,
bedroefd. 5duenterlittfeit, w. — = jammerlijkheid, ellende, armzaligheid, nietigheid. Um'',
merling, m. —s, —e = armzalige, stakker,
suffer, ongeluk. janentern, rd)w. (b.) = jammeren , klagen, lamenteeren (fiber, 9I1f.) = over
lets), es jammert mid) = 't bedroeft mij, ik heb
medelijden; er jammert mid), mid) jammert
leiner = hij doet mij leed, ik heb medelijden,
deernis met hem. jantInerfeba'be = (erg) jammer, doodjammer. 3aut'utertal, 1. = tranedal,
dal van ellende. jantItterboli = jammerlijk,
ellendig, treurig, erbarmelijk, armzalig.
3atebagel, m. —5 = janhagel, gepeupel, plebs,
jan rap, gemeen.
aanitftta'ren, 931. = Janitsaren (vroeger kern
van 't Turksche voetvolk). aanittcha'venutufif,
to. = Janitsaremuziek, Turksche muziek.
5an'fer, m. —s, — = jas(je), buis.
aaremaat, m. —s, —s = janmaat.
fatin'ner, m. —s = Januari].
5attlenift', m. —en, —en = Jansenist (in Holl.
en Utr. een R.E. sekte).
aa'nuar u. aanuati, m. —s, —e = Januari.
aalutO, m. = Janus, God met twee gezichten,
jaargod. aa'nudfoOf, m. = Januskop. 5aitinb•
tenttiel, In. = Janustempel.
50) = 3apaner. aa'pan, 1. = Japan. 3a/ra'•
net, m. —s, —, 3aVattele, m. —n, —n =
Japanner, Japanees. aalialterin, aaliattelitt,
w. —, —nen = Japansche, Japaneesche.
ja# miff di, ja# testi f 4 = Japansch, Japaneesch.
jaW#ett, ja/Yfen, fcbw. (l.) = hijgen; nid)t I.
tilnnen = buiten adem zijn; bit edxbe j. mir
aus, — ik verlies mijn schoenen.
506, —es, —e fur 3apaner.
aaauette (spr.: zjaket), w. —, —s = 3adett.
5avgate (spr.: zjargd), m. —s, —s = jargon,
dievetaal, koeterwaalsch.
5alager, m. —s, — = jabroer.
3aOntitti , m. —s, —e = jasmijn.
aalott, m. = Jason (Argonautenaanvoerder).
falpie'rett, fdp. (b.) = jaspeeren (als jaspis
kleuren, vlammen). 50'04, m. —les, —je =
jaspis. jal'OiOfarbig = jaspiskleurig.
aalagatt, m. —s, —e = jatagan (zwaard).
Olen, itto. (b.) = wieden. atiler, m. —s, — =
wieder. ant'grab, 1. = wiedsel, onkruid. 5iit'•
bade, •baue, w. = wiedijzer, -mes, schoffel.
3aulte, w. —, —It = gier, aal(t); dunne etter.
3au'diert zie Zucbart.
I. jaudriett, fcbro. (b.) = juichen, jubelen; einem
OeifalI j. = iem. toejuichen. II. 5autV3en, 1.
—5 = gejuich, gejubel.
3aucb'aer, m. —5, — = juicher; juichkreet.
jau'eln, id)w. (l.) = janken, huilen.
3au'erle0e nu* = Jauersche (warme) worst
(Haar Jauer, stad in SileziiI)
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3onat§att.

—n = tusschenmaaltijd; 5e1u6tittb (tein), 1. = kind(eke) Jezus.
3au'le (Oft.), m.
(klein)ontbijt, (3ebnerjaufe = tienuurtje).
nett, 1. —(e)s = git.
3alut, 1. = Java. 5a'Vataffee. m. = Javakoffie. Zctt'djen, 1., aette, w. = Jet(je), Henriette.
aba'ner, m. —5, —, antutitele, tn. —11, —it = jetbin = tegenwoordig, van thans, deze; bei
j..er 3eit = in den tegenwoordigen tijd.
Javaan. jabatteliftt, 104'1104 = Javaansch.
[jet'ao], jetit = nu, thans, tegenwoordig;
jatuo01' = ja, jawel.
aternort, 1. = jawoord; einem rein 3. geben = (toen) bis j. = tot nu toe; non j. an = van nu
af (aan).
(ook) iem. zijn woord geven.
tv. = tegenwoordige,
I. je = ooit, te eeniger tijd; want bu j. in Oerlitt? nieuwere tijd, heden. [je4unb', 1e1uutiber
jett].
= ben je ooit (wel eens) in B. geweest? non j. —
—s = spel. jeu'en,
van ouds; I. unb j. = steeds, soms, van tijd tot Zeu (spr.: zjeu), 1.
spelen, gokken.
tijd; 1. pact (uttb wet) = twee aan twee, telkens fdp.
twee; auf 1. brei Mann = op elke drie man; j. [je'toei'len = soms, somwijlen, nu en dan].
= van 't oogenblik, oogenblikkelijk,
ber 3ebnte een van de tien, om de tien; j.
mot ben limitemben = al naar de omstandig- tijdelijk; telkens voorkomend; ber j.. e 1)treftor
= de tegenwoordige direkteur ; bie j . en
heden; I. nad)bem = dat kan er naar zijn, dat
Ziettftbotett = (ook) de verschillende diensthangt er van af; al naardat, al naarmate, al
boden. [ielvei14' = telkens, iedereen keer.]
naar de omstandigheden; j. mebr unb meter =
al meer en meer, hoe langer hoe meer; I. flinger 5obiber (spr.; dzjob. .), m. —s, —(s) = makelaar, beursspekulant. aobberei', w. —, —en =
I. lieber = hoe langer hoe Hever; I. melt er bat
spekulatie, beursspel. job'bern (spr.: dzjob. .),
befto (um 10) mebr begebrt er = hoe meer hij
fcbw. (b.) = spekuleeren.
heeft,hoe meer hij begeert; j. nun = welnu.
aobfia'be, w. — = Jobsiade (een z.g. komisch
II. 5e = jeel o jeel
heldedicht v. Kortum).
je'bettfalld' = in alle geval, stellig.
—(e)s, —e = juk (i. a. b.); bergrug;
[jeben'ttod) zie b enn o cb].
3o(t.
tinter bas
bringen = onder 't juk brengen,
je'ber, je'be, je'bed = ieder, elk, iedereen, al;
onderwerpen; brei tcbien = drie juk (span)
obtte jeben 3welfel = zonder eenigen twijfel ;
ossen; vgl. abichiltteln, fpannen.
eitt 1. = iedereen, een ieder; unb jebe ($1.)
= alle; fiber alles unb Iebes fprecben = over aotft'llbein, 1.; .bogen, m.; gnsudfetn, 431.
juknbeen; -boog; -spieren.
alles en nog wat spreken. 1e'bertname, ne'ber.
nateniglic#1 = ieder(een). 1e'berseiti = altijd, 50drilnerb, In.; iotoi,
so*, nt. ; ,tvallevt
te alien tijde, steeds. je'bedutat' telkens, m. = jukHzenuw; -paal; -os; -drager.
iederen keer. je'b.eOntalig = van telkens, van aoclei (spr.: dzjOkee of dzjakai), m. —s, —s =
jockey, rijknecht.
elken keer.
aoclete, m. = Jaapje, sukkel, bangerd.
echter, maar, evenwel, toch.
lebot§'
3oete (spr.: dzj .) m. —s, —s = Jokko, aap,
leblve'ber = ieder, elk, iegelijk.
chimpansee.
1egli4 = elk, ieder; 1.. ed = (ook) alles.
510, 1. —(e)s = jodium. aob'biei, 1. = jodiumje'Oer': von j. = van ouds(her).
lood.
aebelm, m. = Jehova, God.
kamper- 5o'bet, m. —s, — jodel(roep); (ook) allemans5eltitegerielie'ber, m. u. 1. —s, —
gek. jo'betn, fcbto. (b.) = jodelen.
foelie.
jodium-houdend. 5ob's
jobliattenb, 40attig
jentatO = ooit, te eeniger tijd.
= joodkali.
je'manb = iemand, een of ander; ein gewiffer
3. = zeker iemand; I. anbres = iem. antlers. 5ob'ter, m. —s, — = jodelaar; jodel(roep).
I. Wrembes
iem. vreemds, een vreemde.
5obofonn', —s = jodoform. 5oblaure, w. =
joodzuur. aob'Uerbittbuttg, w. jodiumver1e'ntitte: = jemineel heerejee!
aeitta, 1. = Jena. aeltaer, aettettler, tn. —s, — binding.
5ogliurt (spr.: m. —s = joghurt.
= Jenagr, Jenaasch.
1e'ner, je'ne, 1elted = die, dat, gene, gindsch; 5obame u. 50antt, m. = Johan, Jan. 3oftate.
in letter Welt = in de andere wereld, hierna- na, aufmtette, w. = Johanna, Jaantje. joijaus
maals; wie jener fa* = zooals die andere zei.
ne'ildj = van den apostel Johannes. 3o0anineb,
5ene'ber (spr.: zje. ..), m. —s, — jenever. m. = Johannes. 3oban'ni, 5o0an'tti#, m. =
Sint-Jan (24 Juni). 500attini6beere, w. =
jenlettig = aan gene zijde; bas j..e lifer =
de oever aan den overkant, de andere oever.
aalbes. 3o0alettiObeerlaft, m. = aalbessesap.
jeteleit(6), g3rtip. mit (ben. = aan gene, aan de aotiattltiObeeritrautb, m. = aalbessestruik.
andere zijde; aan den overkant. jeteleit0, MD. aobatettidberger, m. = Johannisberger(wijn).
ienfelt; has aen'teit6 = de andere wereld; 30atettiOblume, to. = valkruid; margriet,
im = hiernamaals; ins 3. befiirbern = naar ganzebloem. 3obantettiObrot, = St.-Jansde andere wereld helpen, sturen.
brood. 3oban'ni6feuer, 1. = St.-Jansvuur.
jeremiade, klaaglied. 3obatenialifer, m. = Johanneskever, glim—tt
aerentia'be, w.
.3e'ruttt: = jee! o jee! •
wormpje. aofyin'tti4tag, = St.-Jan(sdag)
5erulatent, 1. = Jeruzalem. aerufate'mer, m. (24 Juni). aobateni6wiiruuten, = Johannes-,
glimwormpje.
—5, — = Jeruzalemmer. jerniatentifr4 =
Jeruzalemsch.
5o0attuiler(vitter), m. —s, — Johanniterridder, St.-Jans- t Nialthezerridder. 5obanni'.
m. —en, —en = Jezuiet.
terorben, m. = orde van St.-Jan, Johanniter5efurtettlit1efter, f.; gorben, m.; .10We, w. =
orde.
Jezuleteliklooster; -orde; -school.
Jezuietendom, Jezultisme. jotrten, id)w. (b.) = joelen, schreeuwen, bleren.
aeluilentunt,
aobtt *nit', m. = John Bull.
jefulitipt = Jezuietisch.3eittitiO'nut6, m. —
Jezultisme. 3efuleitt, 1. = kindeke Jezus. aolub, m. — = stherts, boert, jok.
—n = jol. 5ollenfiityrer, m. =
3010 m. (fien. Zefu Ebrifti, Zat. aolle,
jolleman.
3eitt Orifto, aff. 3efum Ebriftum; tat. u.
aoltatban, m. = Jonathan; Gruber 3. =
9Iff. auct wie ber Tom.) = Jezus Christus.
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(bewoner v. d. Vereenigde Staten).
broeder
5ottateuv' (spr.: zj .), —s, —e = jongleur,
goochelaar. jonglie'ren (spr.: zj..), icbt19- (f).) =
jongleeren, goochelen.
(korte) overjas, jekker.
—n
300'0e, w.
5or'ban, m. —s = Jordaan.
ore.
55're zie
Jozef. 5ofefilte, 5ofe.
m.
aolef,
tu. = Jozefine.3ofe'00uo, m. = Jozefus.
6),
m.
=
Joost.
(met
;oft
— = J.
Sot (met 6), 1.,
zie
jots.
5o'ta, I. —(s), --5
3otaaismus (bij =
annual' (spr.: zjoer..), f. —s, —e = journaal,
dagboek, -blad, courant. 5ournatift', m. —en,
—en = journalist. 5ournati'itit, w. — =
journalistisch.
journalistiek. journatilti14
joviaal, blijmoedig, opgeruimd.
bible
jovialiteit, blijmoedigheid.
5obiatit4r, w.
Jr. = junior.
zie bid)!
an'bet, m. —5 = (ge)jubel, gejuich; feestvreugde. au'belbraut, tu. = jubilaresse.
5u'betinitutigatn, m. = jubilaris.
5u'bellifeft, 1.; igelatts, m.; .ge(e§rei, 1. = jubellifeest; -gezang; -kreet.
grijze jubilaris. 5u'beliaty,
auletgref6, m.
1. = jubeljaar, jubileum. 5uletutiinse, =
jubileumsmunt. itt'beltt, fd)ro. (1).) = jubelen,
juichen. 3u'belpaar, I. = (de) beide jubilarissen ;
('t) zilveren, gouden paar. 5u'bettniefter, m. =
jubelpriester. 5ubilae, m. —s, —e = jubim. = Jubilate (derde Zondag
laris.
na Paschen). aubitiettut, I. —s, „Men =
fd)w. (b.) =
jubileum, jubeljaar.
jubileeren, jubelen, juichen, zegevieren.
juc§: = hoezeel hoera! heisal fcbrel nid)t bu
nicbt fiber ben Oraben bift = men moet geen ho
roepen, voor men over de brug is.
au'i§art, 5uAert, m. —s, — (een akkermaat)
morgen.
zie jud); ber
justfoil
5u40er = (ook) de engelebak.
I. 5ttiOlen, m. —s, 5uttlettlebev, 1. = juchtleer.
II. judj'ten = juchtle(d)eren.
fdpu. (b.) = juichen, gieren (van plezier).
I. *ant [Pant], ftw. (b.) = jeuken, krieuwelen; es judt mid) = 't jeukt me; bte taut, bas
e11, ber Oudel judt tbm = zijn rug jeukt hem
(hij schijnt slaag to willen hebben); bie Binger
mir (mid)), es judt mir (mid)) in ben wingent =
= zich jeuken, zich
mijn vingers jeuken;
scheuken. IL 5ue'ren, 1. —s = jeuking.
m.
—s,
—
=
hakmes;
(Oft.) draver (snel
5ueler,
rijtuigpaard).
=
Judea. 5ubaWmuO, m.
auba'a, 1.
Judalsme, Jodendom.
5u'babbaunt, m. = judasboom. atebabfut, m.
= Judaskus. 5ubad'Ittberting, m. = judaspenning (plant).
= de
= jood; ber ewige
£u'be, m. —n,
wandelende Jood, de Joodsche wandelaar.
ju'betn, fdp. (b.) = bargoensch spreken,
op joodsche wijze handelen, joodsch doen. au'.
benbart, m. = jodebaard; (plant ook) moederplant. att'benbeutfett, 1. = Joodsch-Duitsch.
tebettfrage, ro. = jodekwestie, -vraagstuk.
5u'bettgaffe, w. = jodestraat, -wijk. au'bett.
genuffe, tn. = jodegenoot, prozeliet. au'bett.
belt, w. — jodendon, joodschheid. au'bett.
OW, w. = jodevervolging. atebenfirKe, w. =
jodekers. Su'bettpettt, 1. = jodelijm, asfalt.
au'benft4ttle, w. = joodsche school, jodekerk

jungenbaft.

(ook fig.). 5u'benfteuer, to. = jodebelasting.
au'benteutpet, m. = jodekerk, synagoge.
au'bentuut, 1. = jodendom. ittibentiintlitt =
eigenaardig joodsch. au'bettbiettel, 1. = jodewijk, -buurt.
—e rechter. 5ubitatue, w.
Zu'bei, m.
judikatuur, rechtspraak rechtspraktijk.
5ii'bitt, w. —, —nen = jodin. = joodsch.
5ubie zie Zubi3ium. jubigat' = judicieel,
rechterlijk, gerechtelijk. jubisie'rett, fdp. (b.)
= oordeelen. Zubilittut, I. —s, gen = judiIcium, oordeel, (rechterlijke) uitspraak, gerecht.
5uf'ten zie 3ucbten.
5tegettb, — = jeugd (abstr. en knkr.); von
3. auf = van jongs of aan; Don frilbefter 3. an
= van mijn (zijn enz.) prilste jeugd; 3. bat
Leine Zugettb = jeugd heeft geen deugd, de
jeugd moet uitrazen.
jeugdige leeftijd, jeugd.
ategettbatter, 1.
au'Rettbantnut, w. = jeugdige bevalligheid.
= bloem der jeugd, bloeiende
5tegettbOttite,
jeugd. ategettbbunb, m. jeugdbond. 5u'.
genberinnerung, W. = jeugdherinnering.
au'genbfefiter, m. = jeugdgebrek. 5u'gettb.
fetter, 1. = jeugdig vuur. 5u'genbfveuben, qm.
genoegens van de jeugd. 5uigettbfteuttb, m.
- vriend uit mijn (zijn enz.) jeugd, jeugdvriend; vriend van de jeugd. 5Wgenbfriftte,
jeugdige frischheid, frischheid van de
jeugd. 5u'Renbgefd1pte, m. = vriend, makker
uit de jeugd. 5tegenbgbtttn, = godin der
jeugd, Hebe. au'genbbi4e, tv. = jeugdige drift,
onstuimigheid. ategenbiaige, qm. = (jaren der)
jeugd, jeugdige leeftijd. au'gettbtraft, w. =
jeugdige kracht. ittigenblicb = jeugdig, jong;
frisch, jeugd. . . ategenblittleit, w. — =
jeugdigheid, frischheid. au'genbtuft, tv, = genot van de jeugd. au'genbittrift, werk
voor de jeugd. au'genbftreht, m. = guitestreek, jeugdige dwaasheid. aultenbliinbe, tv.
zonde der jeugd, jeugdzonde. ategenb.
trauut, m. = droom der jeugd. 5u'genbieit,
w. = (tijd der) jeugd.
Jugurthijnsche oorlog.
jugurtiiiltifcber Rrieg
(eil.) Juist.
uit (spr.: juust), 1.
—s = jukka.
Juf'fn, w.
m. —a = julep, julapium (een koeldrank)
•
autleft, 1. = joel-, midwinterfeest, (Kerstfeest).
•
ber —(s), —s = Juli.
= Julia, Julie. 5utfatt' u.
5u'lia, 5u'tie,
attliatt, m. = Juliaan. aulia'na, 5utia'ne,
w. = Juliana. itttialtift§ = Juliaansch.

atilt& 1. = Gulik.

5ulirebolution, w. = Julirevolutie.
auliftte 211pett = Julische Alpen.
attlittb, m. = Julius, Jules; Juli.
aulltapp, m. = surprise (naar binnen geworpen
geschenk op Kerstmis, ook de roep daarbij). 5ut'i
mottb, m. = Joelmaand, December.
Jung (jiinger, Bing ft) = jong (i. a. b.); unb alt =
jong en oud; 3.. e unb %Ike = jongen en ouden;
j .. e ebeleute = jonggehuwden; j..e 9iftien =
nieuwe aandeelen. 5ung'brunnen, in. verjongingsbron.
I. aun'ge, m. —n, —it = jongen, vent; (in 't
kaartspel) Boer; alter,.! = ouwel II. atm*
(bas 3., bie 3ungen, ein 3unges) = jong (van
een dier); vgl. alt.
jongetje, ventje,
5iin'fiekten, 1. —s, —
= jongen.
kereltje. jun'ilett, fcbw.
jfitegen zie uerjfingen.
5un'genarbeit, tv. = jongens-, leerlingewerk. jun'tottOaft = jongens-, kinderachtig.
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autegettiatre, $1. = jongens-, leerjaren.
5un'genitveich, m. = jongensstreek.

Stitt'ger, m. —s, — = jonger, volgeling.
gerft§aft, r1). = (de) jongeren.
—n = juf(fer), (jonge)
juffrouw, jonge dochter, maagd; dienstmeisje,
kamerjuffer, -meisje; blok (3um 9Inbinben non
(befangenen); juffer, stamper; eine alte 3. =
een nude vrijster; 3. im Oriinen juffertje-in't-groen; ..tt merfen a3 utterb emmen
werfen; bie 3. Iiirien = gedood worden (door
bie eifente 3ungfer). 3iingleri§en : f —s, — =
juffertje. 5finfrferteitt, 1. —s, — = juffertje;
3. im Oritnen = juffertje-in-'t-groen. Rug'.
ferlii0 = jufferachtig, preutsch, maagdelijk.
5iinglediVeit, tn. — = preutschheid enz.
mika. auttn'tentgolb, j.
Sunglevnglad, 1.
onbewerkt goud. junglerntiaft = iftngf erltd).
m.
maatjesharing. sung'.
auttglentioring,
fern4ottig, m. = maagdehonig, eerste h. lung's
fernflofter, 1. = jonge-meisjesklooster.
ferntnettt, m. saletjonker, juffer-, meisjesgek.
Sung'ferntratti, m. = maagdekrans, -kroon.
auttglerntraut, f. = maagdepalm; moederkruid. 3ustalentntildi, w. = maagdemelk,
schoonheidswater. 5unglernBl, 1. = maagdeolie (fijnste olijveolie). auttglerntiergantent, f.
= maagdeperkament, fijn perkament. Sung'.
ferstraub, m. = maagderoof. 3unglentrebe, w.
= eerste rede (maidenspeech). aunglertiKaft,
w. — maagdelijkheid, jufferschap. 5ung's
fernitattb, m. = maagdelijke, ongehuwde staat,
meisjesstand.3uttirferntoa46, 1. = maagdewas.
3unglvau, ro. = maagd, ongehuwde vrouw;
jonkvrouw, jonge dochter; bie 3. non „Orleans
= de Maagd v. 0.; bie betlige
= de Heilige
Maagd. 3ung'frauenberein, m. (jonge-)damesvereeniging. 5ungifttintein, f. = jong
meisje. jung'fraulic4 = maagdelijk; kuisch,
rein. aunglautiVeit, w. — = maagdelijkheld, maagdelijke kuischheid. aunglvauldiaft,
= maagdelijkheid, jufferschap.
[jongste knecht], jongeating'gefell(e), m.
man, vrijgezel, ongehuwd man. 3una'neletten •
leben, f jongelui's-, vrijgezelleleven. Sang'.
ling, m. —s, —e = jongeling, jongeman, jonkman. 3finglingbalter, 1. = jongelingsleeftijd.
3finglingdberein, m. = jongelingsvereeniging.
5ungintattn, m. = lichtmatroos.
iiingft = jongst, laatst; onlangs, laatst; ber
3.. e rag, bas 3.. e Oerict = de jongste dag,
't j., 't laatste oordeel. zie jong ft.
aulti ber —(s), —s = Juni.
junior = junior.
= juniperus, jeneverbes.
3utti'perud, m.
aultittO, m. — = Juni; Junius.
= (land)jonker, (jong)
m. —s,
edelman, jonkheer. auttferei', tu. —, —en =
gejonker; jonkergezelschap. inttlerOaft,
.uttifitg jonkerachtig, ridderlijk, als edelman,
jonker..., edelmans... 3tutlevbervietaft, =
heerschappij van de (land)jonkers.junlern,fdpm.
(1.) = jonkeren, den jonker spelen. attleter.
bade', w. = (land)jonkerpartij. 3uttlertunt,
(land)jonkerdom, -schap.
1. —s
3unttue, w. —, —en = junktkuur, verbinding,
gewricht.
ateno, = Juno (gade van Jupiter). ittno'nife0
Junonisch, majestueus.
. .ten = junta, vereeniging, geattn'ta, w.
nootschap.
attlifter, m. = Jupiter.
autrOe zie 3oppe.

aungler,

3uxerei.

j uris: rechts..., in de rechten.
M. = jura, rechten; 3. rtubieren =
in de rechten studeeren. II. Su'ra, m., 'gebirge,
1. = Jura(gebergte).
jurarfife0 = van 't Juragebergte, Jura...
Surat', m. —en, —en = gezworene, be6edigde.
3iiegett, m. = Sorg, Joris, Jurriaan, George.
juri'bif dl = juridisch, volgens 't recht. 3uri6.
bittion', —, —en = jurisdiktie, rechtspraak,
rechtsgebied. auriOntbette, w. — = juris—en,
prudentie, rechtswetenschap. 3utift',
—en = jurist, rechtsgeleerde, student in de
rechten. Sutiltentag, m. = juristekongres.
aurifterer, w. — = juristerij, (ir.) jurispridentie, rechtswetenschap. juti'ltiftb = jurise
tisch, rechtsgeleerd, -kundig; juridisch;
$erion = rechtspersoon.
—s u ..ties = jury.
alert) (spr.: zjurie), tv.
ju'rtjfrei
buiten mededinging.
I. 5u4, 1.
3ura = jus, recht, rechten. II. 3u8
(spr. zju),
— = jus, saes.
Wit = juist, in orde; precies. juftatstent' = justement, juist. jurtie'ren, (u.) = justeeren,
(juist maken: bij herijk , 't gewicht v. d. muntplaatjes, meet- en weegwerktuigen enz.). anitter'•
feile, w. = justeervijl. 5uftieftvage, w. =
justeerbalans. auftifiration', w. —, —en =
justifikatie. juftifigie'ren,
(I).) = justificeeren, rechtvaardigen, de juistheid vaststellen.
auftifiiie'rung, w. — = justifikatie.
auftinian', Suftinia'nub, m. = Justinianus.
m. —,
auftitine, m. —s, —e,
..Tien = rechtskundig advizeur; [justitiarius,
advokaat].
[. —s = justitium, stilstand van de rechtspleging. attitie, ro. — =
justitie. 3ultienutt, [.
departement van
justitie. 3uftialeantte(r), m. = ambtenaar bij
't gerecht. auftiilefOrbe, = gerecht,
rechterlijke macht. 5uftiegebdube = tb ea,
ricbtsgebdube. 3uttiiiav' zie Zu[titiar.
auftieranblel, w. = griffie. auftiebilegiunt, 1.
= rechtskollege. 3uftieutlnifter m. = minister
van justitie. auftientittifteriunt, 1. = ministerie van justitie. auftfilnorb, m. = justiti8ele,
gerechtelijke moord. atirtialmlart, m. = paleis
van justitie. aurtieWlege, rechtspleging.
5uftierat, tn.= raadsheer,rechter, (ook eeretitel).
Suftiefatte, w. = rechtszaak. auftiebertual.
rechtsbedeeling, -wezen.
tung, w., .tuefett, [.
Suft'uO, m. = Justus, Joost.
I. au'te, w. — = jute, Oost-Indische hennep.
—t = (gwst.) wei, hui.
II. Jute, w.
afilett, ¶31.
Jutten, Jutlanders.
attlefad, m. = jute-, gonjezak.
fitliftt Jutsch, Jutlandsch. aiit'lattb, f. =
Jutland. 3fit'llinber, m. —s, — = Jut(lander).
ifiettinbile0 = Jutlandsch.
attbettal', m. = Juvenalis.
Inbenir = jeugdig.
5utvel', 1. —5, —en, aud) 3., m. —s, —e =
juweel, kleinood, edelgesteente. anivelen.
banbel, juweelhandel. 5utue'lettlaitiOen, f.
= juweelkistje, bijouteriekastje. Sutuelen.
labett, m. = juwelierswinkel. Sutuelettufg, w.
= horloge met juweelen.autueliev', m. —s, —e
= juwelier. 3utuelier'curbeit, w. = juwelierswerk. autvelierlaben, m. = juwelierswinkel.
5ng, m. —es, —e = scherts, grap, gekheid,
pret; viezigheid, vull. ju'gen, !dm). (b.) =
pret maken; (iem.) voor den gek houden, er
tusschen nemen; vull maken. 31tgereti,Im. —,
—en = grappemakerij, voor-den-gek-houderij;
viezigheid, vuile mop(pen).
jur.

aura,

St.
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Zie ook
K.
a, i.
t. = falierlicb,
— = kaaba (in Mekka).
ga'aba (3 eilbett),
f. —s, —s = kaag (iinmastschip).
faalett, Rbro. (1.) = (haring)kaken.
= (nrbb.) kabak,
Staba't§e, Rabaefe, to. —,
kroeg; krot.
= intrige, list, kuiperij.
Stabale, to. —,
intrigant.
Stabalentitarber, m.
Stabarett, 1. —(e)s, —e = koffie-, theeblad;
kabaret.
Stab'bala, w. — kabbala (geheim,enisleer van,
de Joodsche rabbijnen, Joodsche slachtbevoegdheld). tabbalritildi = kabbalistisch (geheimzinnig, van de kabbala).
*abbelet', —, —en = (nbb.) twist, ruzie,
gekijf. fab'betn, idp.(b.) = (bij 't dobbelen) overgooien; (zm.) kabbelen; fit§ f. = twisten,
kijven.
kabel; (kabel)telegram.
I. ga'bet, 1. —a,
—n = aandeel, lot.
II. Mabel, w.
Stabelav', 1. —a, —S. itabeta'ring, to. —, —en
kabelaring. Ata'belberirbt, m. ----- telegram,
kabelbericht. an'befgatt, 1. —(e)s, —en u.
= kabelgat. Sta'belgrautnt, 1. = kabeltelegram.
Sta'betiau, nt. —s, —e u. —a = kabeljauw.
ita'bettange, w. = kabellengte. fa'beltt, 1d)m.
(b.) = telegrafeeren, kabelen; loten, kavelen,
indeelen. Ra'belleit, xtau, 1. = kabeltouw.
kabeltelegram.
ga'bettetegramut, 1.
Sta'betung, w. —, —en = kaveling.
Sea'beftan, m. —s, —a (—e) = kaapstander.
Stabrite, w. = kajuit, kooi, (scheeps)hut.
Stabinetr, —(e)s, —e = kabinet: zijkamertje;
kantoor; vorstelijke kanselarij; ministerie,
staatsregeering; (biz.) kunst-, munt- enz. verzameling. Rabinett'audgabe, w. = kabinetuitgaaf (biz. mooie uitgaaf). RabinetWaudtele,
w. = uitmuntende wijnsoort.
Rabittettd'ilbefetit, m.; .ftage, m. = kabinets-1order; -kwestie (bie .frage ftellen (1!)).
Stabinettd'inftig, w. = persoonlijke (willekeurige)
rechtspraak van den vorst.
Sabinettd'arifid, w.; .utintfter, m.; *weber, m.;
=rat, m.; .1111ung, w. = kabinetslIkrizis (ministerieele kr.); -minister; -order; -lid; -raad
(ministerraad).
Stabinettltild, 1. = kabinetstuk (iets bizonders).
Sta'bid zie Stappes.
*Outage' (spr.: . .taazje), w. — = kabotage,
kustvaart, kusthandel.
Stabriotett, 1. —(e)s, —e = kabriolet.
hutje, schuur, krot.
—n
Stabule, w.
Kabiel, Kabyl.
Stabn'te, m. —n, —n
Sta'tfiet, —n = (verglaasde) tegel.
ga't§etofett, m. = steenen kachel, faiencekachel.
w. — = kak. faelen,
*ad, m. —(e)s,
itm. (b.) = kakken.
kadaver (biz.
naba'ber, m. (u. 1.) —5, —
dierlijk).
(hbr.:
loflied).
—e = kaddisj
Stabbil4', m.
Stabena', —, —en = kadans, toonval. faben.
kadanseeren.
3ie'rett, fcbm. (b.)

Stabn.

6.

a'ber, m. —s,
kader, lijst; (mil.) k.
Stabett, m. —en, —en = (mil.) kadet.
St abeftentlanitalt, w. ( .0u6, 1.); 400* 1.;
w. = kadettellschool; -korps; -school.
m. —s, —a = kadi, rechter.
Sta'big, 1. = Cadix.
Stab'tnittm, 1. —a = kadmium (een metaal).
!abut' = kaduuk, bouwvallig, vervallen. tabu.
ile'ren, 1d)w. (b.) = vervallen verklaren.
= kever, tor; vroolijke,
Staler, m. —s,
aardige meid; einett baben = aangeschoten
zijn. Areferart, W. = kever-, torresoort. Sta'•
ferfrat, m. = torre-, keverschade, -aanvreting.
gaff, 1. —(e)s = kaf; beuzeling, nietigheid,
larie, onzin; (in ber (liefelleniprad)e) dorp.
Starfee, m. —a = koffie; Rbwager St. = k.
zonder melk; bad Seaffee' = cafe, koffiehuis.
Starfeejjauffa#, m.; •batt, m.; .baunt,
ibeutel, tn.; .bolitte,
= koffienservies;
-kultuur; -boom; -filter; -boon.
u. 1. = hopje, koffiebonbon.
Staffeebottbott,
faf'feebraun = koffiebruin, -kleurig.
Starfeenbrentter, m.; •brett, 1.; gad, 1.; xerfati,
tn.
koffielibrander, -blad; -bs; -surrogaat.
Starfeellgerat (iggeltbirr), I.; .grunb, m.; •fittud,
1. = koffiellservies (-goad); -dik; -hula.
Starfeellfanne, to.; •flat10, m. ; steleauftatt, w.;
sinalMitte, W.; gutii0te, w. = koffiellkan;
-praatjes; -verlezerij; -kan (met filter); -molen.
narfeelloitatqung,
•rafterei, ID.; .fati, tn.;
= koffieblantage; -branderij; -dik;
.1c4ate,
-kopje (-kom).
kletstante.
SarfeePtinefter,
Starfeenfortieratiftalt, w.; .taffe, tu.; m.;
strommet, w.; .Warmer, nt.; •ivirtfitaft, W.;
xieug, 1. = koffiellverlezerij ; -kopje; -pot (-kan);
-trommel (om koffie to branden) ; -muts (tea
cosy); -huis; -goed.
Staffeitr, I. —s = koffeine.
Starter, tn. —s u. —n = gaffer; hoer,
onnoozele bloed, sukkel; (schoj.) leeraar; ZuidAfr. mijnaandeel.
= Kaffedland;
narfer(n)Illaitb, 1.;
-vrouw.
Kaffersch.
faff'rifib
Salim m. —(e)$, —e = kooi, hok.
m. —s, — vilder.
kafier, ongeloovige.
Salty, tn. —s, —tt
nartatt, m. —s, —e = kaftan, overkleed.
Starter, tn. u. 1. —5, — = (nrbb.) kamertje,
kabinetje, hokje.
fabt = kaal (i. a. b.); f..e ftsfliicbie = nietszeggende, kale uitvluchten; f. unb fcbal =
flauw en laf; unb fabi = naakt en kaal.
Stafft'beit, to. — = kaalheid vgl. f abl.
Statillopf, tn. = kaalhoofd, -kop. X01104416=
kaalhoofdig. *Witting, tn. = boschgedeelte
waar 't hout geveld is. Sta011ier, 1. = hinde;
(ook) ree (zonder gewei).
Rabin, tn. —(e)s = kaam, schimmel (op bier,
azijn enz.). Written, fdp. (b.) = schimmelen,
kamen. fairtnig = schimmelig.
II. Stabit, m. —(e)s,
I. Sta§n zie
roeiboot, bootje, schuit(je), aak;
Sttifpte

ta4nen.

331

Raltbetuurf.

Zie ook S.
turftrapper (groote voet of schoen) ; ook— Stara et
rairnen, icbw. (lj .) = fabnfabren. Raba'.
fawn, 1. = bootje-, spelevaren. Rabnlativer,
m. = roeier. Stabnlatyt, .0artie, w. = boot-,
roeitochtje, roeipartij.
Rai (spr.: kaj of kee), in. —5, —e = kaai, kade,
wal. St ai'getb, 1. = kaaigeld.
Ralf, m. —s, —e u. —s = kaik, (Turksch)
vaartuigje.
Barman, m. —s, —e — kaaiman, Z.-Am.
krokodil, alligator.
Stailneitter, tn. = kaaimeester; walbaas.
*Win, m. = gain. Sta'inbutal, • geidjen, 1. =
Kainsteeken, -merk.
Mail. = Railer, failerlicb.
*Mier, m. —s, — = keizer. kailerabler, m. =
keizerlijke adelaar. Stailerbinte, vi. = gele
boterpeer. Stailevburg, w. = keizers-, keizerlijke burcht. Mailergarbe, w. = keizerlijke
garde. Stailevonft, w. = keizerlijke grafkelder. Stai'lerbatt4, 1. = keizerlijk huis,
keizerhuis. Stailerin, W. —, —nen = keizerin.
St ailerinututter, tn. = Keizerin-moeder.
Stailerfrone, w. = keizerskroon (ook een
bloem), keizerlijke kroon. tailerlicb = keizerlijk.
railertoo = keizerloos. Starlermantel, m. ----keizersmantel, keizerlijke mantel.
Sai'lerilveitt, 1.; •Tat, m.; •1Car0t, w.; •Ittnitt,
m. = keizerljrijk; -zaal; -sslag; -suede.
Stailerfebvift, w. = imperiaal, groot-romein.
Stailerlith m. = keizerlijke rezidentie.
Starleviltee, m.; •titel, tn. = keizerfithee; -stitel.
Stailertunt, 1. —(e)s, „Ulmer = keizerschap,
keizerrijk. Mailertuabl, 133. = keizerskeus.
Stai'letviirbe, tv. = keizerlijke waardigheid.
Stalat, 1. —s, —s = kajak (G-roenl. bootje).
Male, w. —, —n (gwst. voor) Rai.
Sialif zie Raft
fajolie'ven (spr.: . .zjo . .), fdp. (b.) = kajoleererk, liefkoozen, vleien.
MOM, w. —, —n = kajuit, hut. IMMO'.
nevivaltev, m. = hofmeester.
Mat, m. —es, —e = (nrbb.) kaak, schandpaali.
Stalabu, m. —s, —e u. —s = kakatoe.
Stafa'n, m. —s = kakao.
Stara'oljbautn, m.; •bobite, w.; •buttev, w.;
( . 01, i.); 'Ottanbung, 133.; • 1ebote, w. = kakaollboom; -boon; -boter; -plantage; -schil.
Male (spr.: keek), m. —s, —5= cake, kaakje(s);
(ook wel) ein Rafts.
Ulan, fdp. (b.) = kakelen (ook fig.); (gwst. ook)
krabtelen (slecht schrijven).
Stalevlaf, m. —5 u. —en, —en = kakkerlak
(insekt en) albino.
itarobtiliton, m. = booze geest. MafogvapOie',
w. —, —n = kakografie. Statopbottie', ID. -,
—It = kakofonie (wanluidendheid, -klank).
StailuO, m. —, ..teen u. — = kaktus; (Rot.
baufen) hoop, schildwacht.
*at. = Ralenber u. Kalendae (le v. d. maand).
*MOO*, Staleballe, w. —, —n = kalebas.
Stalabrele, m. —, —n = Calabria*, Calabrees.
Stalabreler, m. —s, — = (breedrandige) hoed.
talabre'filcb = Calabrisch. Rala'brien, 1. =
Calabria. tala'brilcb = Calabrisch.
IValantiteit, w. —, —en = kalamiteit, ramp.
Statateber, m. —s, — = kalander (glanspers,
-mantel, koornworm). falan'bent, ftw. (1.) =
kalanderen, glanspersen.
Salaam m. —s, — = (flauwe) woordspeling,
calembour. ralauent, fcbm. (b.) ----- (flauwe)
woordspelingen makes.

Rath, 1. —(e)s, Riilber = kalf (ook fig.); bet
einem bas R. in hie 9lugen fcbTagett = iem.
lomp beleedigen; mit frembem R . .(e) pfliigen =
met een anders kalf ploegen; bas golbene R.
anbeten (1!). Rat'be, w. —, —n = vaars.
tat'bett, fdp. (Ii.) = kalven. Steberbraten
zie Ralbsbraten. Shitbevei', tn. —, —en =
kinderachtigheid, gekheid, dartelheid. Rat'
bendy*, 1. = kalfsomloop. Weber/ern,
m. afro', m. = ribzaad, toeters (een plant).
Slit'bermagen, m. = kalfsmaag, -leb.
I. falbe(r)n, flit'bern, idnp . (b.) = dartelen,
stoeien, baldadig zijn; braken, kalven. II. fe.
bent (fbb.), 9Ibl. = van kalfsvleesch, kalfs... ;
ein R .. es = kalfsvleesch.
Siit'berrobr, 1. zie =fern.
Stalblelt, I. = kalfsvel; trommel; bem R.
folgen, pm R. fcbttiOren = soldaat worden.
Statbiteilfb, 1. = kalfsvleesch. Stalbleber,
1. = kalfsle(d)er. talblebent = kalfsle(d)eren.
galbWilauge, 1.; sbraten, m.; .briibe, w. ---kalfslloog ; -vleesch; -bouillon.
Stalb011getrOle, I.; •feule, w.; •talq, m. =
kalfsllomloop ; -bout (-sehenkel); -kop.
Maibb'llieber, w.; .mittb, w.; .1cipti4e1, 1. ----kalfsillever; -zwezerik; -oester.
StalbWbiertel, I. = voet kalfsvleesch.
Stalbau'nen, 431. = (keuk.) ingewanden, pens.
Rateballe, tn. —, —n = kalebas.
Staleboltien, 1. = Caledonia. Staleboltier, in.
—s, — = Caledonier. fateboltifcb = Caledonisch.
Staleibolfatr, I. —a, —e = kaleidoskoop.
taleibolto'piltb = kaleidoskopisch, bont.
Ralefut, Ratan/ter, falefuliftt zie Ralfut enz.
Matettba'rium, 1. —s, ..rien = kalendarium
(lijst v. kerkfeesten). Stalen'ber, tn. —a, — =
kalender, almanak; R. mad)en = zitten
peinzen, suffen. Stalenibetiabr, f . = kalenderjaar, burgerlijk jaar.
Mateltbe, w. —, —n = kales.
Sealfarlor, m. —s, ..to'ren, (auct) Stalfatler) ---pluimstrijker; allemansknecht, druktemaker.
talfaritent, Pim. (ti.) = pluimstrijken.
nalfateilen, 1. = kalfaat-, breeuwijzer. *OW.
term, tn. = breeuwer. falfalern, Pim. (b.) =
kalfateren, breeuwen.
Saffatilibamatev, m.; •taften, nt. (ififte, tv.) —
kalfaatIlhamer; -kist.
Mali, 1. —s = kali, potasch.
nati'bev, 1. —5, — = kaliber (eig. en fig.).
Seall'bevbobrer, m. = geschutboor. tall'ber.
mii8ig = volgens kaliber. falibrie'ren, icbw.
(b.) = kalibreeren (de behoorlijke wijdte geven).
Stahl', tn. —en, —en = kalif. Ratite, 1.
—(e)s, —e = kalifaat.
Stalifoenien, I. = Kalifornie. Stalifeeniev,
m. —s, — = Kalifornier. falifoenife0 =
Kalifornisch.
Staliinbultvie, w. = kali-industrie.
Sealifo, in. —s, —s = kaliko, gedrukt katoen.
Stalifut' uftv. zie Stalfut ufw.
Stalifali, 1. = kalizout.
Reliant, 1. —s = kalium.
Malituerf, I. = kalifabriek, kaliwerk.
Stall, m. —(e)s, —e = kalk; (un)geliiicbter R. =
(on)gebluschte kalk. Statt'auftritt, m. = witsel.
*Want', m. —en, —en = kalkant, orgeltrapper.
talf'avtig = kalkachtig. Sialtlifeber, in. =
kalkkuip. Stalrbetuurf, m. = bepleistering,
beraping.
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lie ook
tkaitilbrei, m.; slovenlier, m.; slovennevet, to.;
.brutb, m.; w. kalkilbrij; -brander;
-branderij (-oven); -groeve; -melk (witkalk).
fallen, !dm. (b.) = kalken, in de kalk zetten.
Stait'llerbe, w.; *Yellen, nt.; saebirge, 1.; if/rube,
. = kalkIlaarde; -rots; -gebergte; -put (-groeve).
= kalkhoudend. StaltVitte, =
kalkoven, -branderij. tett* = kalkachtig.
faltie'ren, ftw. (b.) = kalkeeren, doorteekenen.
= kalkhoudend, kalkachtig, kalkig.
*OVUM, to. = troffel. Stairtnaleret, to. =
fresko-schildering.
w.; =Oen, m.; sittiefer, tn. —
kalkilmelk; -oven; -lei (-schiefer).
StairlIfinter, m., -feat, m.;
m. = kalkllsinter (-druipsteen) ; -spaat; -steen.
= kalkildeeltje; -bak.
Stait'lltetittett, T.; ', frog,
g nIf'titn e, w. = witkalk, kalkwater.
Malfulationi, w. —, —en = kalkulatie, (prijs)berekening. Malfuta'tor, m. —s, —Wren =
kalkulateur (onderzoeker van berekeningen),
kommies-verifikateur. /attune/vett, Pm. (b.) =
kalkuleeren, berekenen.
Salfultr, falfutliKer *aim =
kalkoensche haan.
Sainvaffer, f. = kalkwater.
—n = (ifib.) bruid, verloofde.
w.
m. —en, —en = kalligraaf, schoonschrijver. w. —It = kalligrafie. falligra'0§114 = kalligrafisch.
'Calliope (maze v. 't heldendicht).
StatiVaRe, ro.
WM' = eeltig. w. — = eeltigheid.
*alma, tn. —s, —e = kalmink (wollen stof).
al'utitufer, m. —s, — = droomer, suffer;
zemelknooper, zwartkijker; schrielhannes.
Staltnituferet', w. —, —en = droomerij,
sufferij; vrekkigheid. talltaufern, fd)w. (b.) =
suffen, zemelknoopen; schrapen.
Marinen, Startnengiirtel, m., .3otte, tv. —
streek van de windstilten. faintie'ven, fcbto.
(b.) = kalmeeren.
Maintitelen, qm. = Kalmukken.
StatInug, m. — = kalmus, maagwortel.
galontel, 1. —s = kalomel, kwikchloruur.
—n = kalorie, warmte-eenheid.
*Movie', w.
Stalortfe're, w. —n = kalorifbre. Maori.
meter, u. m. —s, — = kalorimeter, warmtemeter. fato'riftb = kalorisch.
attiolthe zie Oaloicbe.
= kalotje, rond (priester)—,
*alone,
mutsje; bolkap.
m. —s, —e —s = kolbak, huzaremuts ; (bij de Duitsche huzaren de lakensche
topslip van de beremut8).
fait (Miter, Miteit) = koud, koel (ook fig.);
I. .et adytie zie Ralticbaie; f..e Rilcbe =
koude keuken, k..e spijzen; I. mad)en = koud
makers; I. itelien = op een koele plaats zetten;
vgl. faitmad)en, faititeilen. raWbliitig =
koudbloedig; koel(bloedig), ongevoelig. Malt'.
ro. — = koudbloedigheid enz.
tv. — = koude; koelheid (ook fig.).
artilegrab, m. = koudegraad.
fc4utta, w., .tnittel, = koudmakend mengsel,
k. middel. fcbw. (b.) = koud makers,
afkoelen.
= (ibb.) kast, buffet.
m. —s,
fait'bereg = koud, ongevoelig, onhartelijk,
harteloos. Talt`bOrlit§ = koel-beleefd, koelhoffelijk. = kouwelijk, koel. felt'.
marnett, icbw. (b.) = dooden, vermoorden.
galtft0ale, ty . = koud(e)schaal, koude bier-,

wijnsoep enz. Staltifttliicbter, m. = koudslachter, vilder. StaltIttntieb, m. = koude
smid, blikslager. McMillin, tn. = koelheid,
onverschilligheid, ongevoeligheid.
aan zijn lot overlaten, den bons
fcbto. (b.)
geven, afdanken, aan den dijk zetten, uitsluiten, uit zijn brood stooten enz.
naltWallerOeti'llanftalt, tv.; .ntetbabe, w. =-koudwatergeneesjlinrichting; -methode.
naltWarferfur, to. = koudwaterkuur.
*tap*, w. —n = (oftb.) knot, barak.
Matha'riettbera, m. = Kalvarienberg, Golgotha.
= kalvijn-, rammelappel.
Statile, w.
m. = Calvijn. MatbiniWntu4, m. — =
Calvinisme. *albittift, m. —en, —en =
Calvinist. raibittiltiit4 = Calvinistisch.
Saignation', w. —, —en = kalcinatie, gloeiing.
= kalcineeren. Mal'—
taiiinte'ren, fcbro.
—s = kalcium.
Own,
rillen = camarilla, (Sp.)
Santarilla, DJ.
hofpartij.
nanialt§e zie Gamafcbe.
fambie'ren, fcbtv. (b.) = wisselzaken drijven.
Mant'brif, in. —5 = kamerdoek, kamerijksch
doek.*ant ibriThatift, m. kamerijksch batist.
—It = kombuis.
*ambit*, w.
—tt = kamee.
Santee', w.
Mantel', T. —(e)s, —e = kameel (ook 't toestel);
domkop, os, kaffer; (stud. ook) varken, boef.
Rantelliibrer, m. = kameeldrijver. Mantel'.
batty, = kameelhaar. famel'§itren =
kemelsharen.
—n = kamelia. Manteliett.
aatnelie, w.
bame, to. = Dame met de Kamelia's.
Ranteloloarb', m. = giraffe, (kameelpardel).
itatnelotr, tn. —(e)s, —e kamelot (een stof);
ook = Fr. camelot: kranteverkooper.
Santelloarber = Rameloparb. Stainertreiber,
kameeldrijver. Manteritege, to. ----m.
angorageit; lama.
Ratne'nen, 431. = Muzen, zanggodinnen.
itanterab i , m. —en, —en = kameraad. Mantua'.
bin, w. —, —nen = kameraad, vriendin.
Manterabitiptft, w. = kameraadschap; bentgenootschap. fattierabltbaftlit§ = kameraadschappelijk.
Ranteraliett, $1. = kameralia, staatswetenschap en ekonomie. Statnevalift', m. —en,
—en = kameralist.
—n = kamille. Manitileniee,
*muffle, w.
in. = kamillethee.
Randle, m. —s, —e = schoorsteen(haard);
(icbto3.) loodrechte rotsspleet; am R. fiten —
bij (in 't hoekje van) den haard zitten.
auffalb m. = schoorsteen(mantel)ornament.
Maminjeger, m. schoorsteenveger. Smite.
fetter, 1. = haardvuur. Mantin'aerlit, 1. =
haardstel. Mantin'aefint4, 1. = schoorsteenmantel. Rantin'attter, = haardijzer. Manila'.
Waite, w. = haardplaat. Ranitterobv, 1.,
-rage, w. = schoorsteenpijp, -buss. Manila'.
febirtn, m. = haard-, vuurscherm. Seantlit'•
teppitt, m. = haardkleedje. Mantittlint6,
m. = schoorsteenmantel.
1. —5, —e = kamizool, wambuis.
*am, m. —(e)s, Rtimme = kam (far bie
,acre, eines babns, eines Gebirges, eines
beimes, am Oebitubl); manen; baard (eines
Stifirrels); steel (ber Zraube); ailes fiber einen
R. id)eren (11); ber R. idmilit it)m hij zet een
hooge borst op, wordt nijdig. Seanttlut)acber,
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Zie ook
m. —s, — = kammaker. fautin'artig = kamvormig, als een kam. nauttleblivite, 133. =
kamborstel. atinintitben, 1. —5, — = kammetje.
ttintinteln, fcbw. (h.) = (wol) fijnkammen.
tant'uten, fd)tv. (1).) = kammen.
—It = kamer (i. a. b., in
Ranenter, w.
't biz. „kleine kamer, slaapkamer").
Mitutinter, m. —s, — = (wol)kammer.
rekenkamer; Kamer der
Rantimeranit, 1.
Domeinen; gemeentelijk beheer. gattemer.
bete, m. = bode (bij de eerste of tweede kamer
enz.). Atininter ic§en, —s, kamertje,
vgl. vermieten. nantinierbante, w. = dame
van gezelschap. Stantinterbiener, m. = kamerdienaar ; stommeknecht (een dientafeltje).
w. —, —en = administratie der
domeinen; financiekamer; gemeentekas. Sam.
merei'gut, 1. = domeingoed; gemeentedomein.
nitinuteretitalle,ix).---gemeentekas.niininterei'•
berivaltung, w. = financieel beheer.
mem, m. —s, — = beheerder van de financien
(van steden, stichtingen), thesaurier ; intendant;
hofbeambte.
kamenier; hofdame.
nantinterfratt, U3.
st a in ' nt erfautein, 1. juffrouw (dame) van
gezelschap. Rantintergerii6t, 1. = (in Berlijn)
gerechtshof (hoogste prov. rechtbank) ; [vroeger:
hof van appel in Berlijnj ; ook = %etc!) s.
fammergerid)t. Rantinternut, 1. = domein.
antintertorr, m. = kamerheer.
[atininterieri , m. —s, —e = Recmmerer].
annenterbifier, m. = [lijfjager]; (ir.) beroepsratte-, maize- en ongediertevanger.
nteritingfer, ID. = kamenier, kamermeisje.
kamerjonker, -heer.
Mantinteriunter, m.
Stautintertitlyben, 1. = kamenier, kamermeisje.
naminterrnee§t, m. = (vroeger benaming voor)
food; (nog) knecht in een Reanmerei. Sant'utera
fatal, m. = kamerlakei. atiminterting, m. —s,
—e = kamerdienaar ; kameraar. nantinters
1., .magb, to. = kamenier, kamer.
meisje. auentermulit, = kamermuziek.
nautinternritlibent, m. = prezident van de
Kamer. Ratteutevrat, m. = raadsheer bij de
rekenkamer; (ook: Kammerrat als titel). *am'.
uterriMter, m. = lid van 't Rammergerictt.
gantinterfcbteule, tu.= schutsluis. antintertott,
m. = kamertoon (van muziekinstrument).
antintertnib, 1. zie Rambrif.
kamerdebat;
aantinterberfianbtung,
handelingen (van de Kamer). Rautinteriefer
= kamenier.
naututlett, 1. = paarde-, hall-, manevet.
Stanimifutteral, T. = kametui. Stantinigarn,
1. = kamgaren. Stanintibaar, 1. = kamhaar.
nitututiling, m. —s, —e = kammeling. Mum'.
kamrad. itantinifi0Atel, w. =
rab,
= hals-, nekstuk
kamëtui. Rauttniftitit,
(eines .0cfgen). Sitattmtlivelle, = kamwol.
nanintlug, m. = kamsel, kamlont, gekamde
loot.
zie Ramenen.
RantOlien,
itautP, m. —(e)s, Rtimpe = (nrbb.) (de) kamp
(ingesloten stuk bouwland).
—n =
Stautnagine (spr.: kdpanje), tv.
kampagne.
StautOantite, m. —s, —s = kampanile (ajzonderlijk staande toren).
Stautpannita, W. —5, —s = kampanula, klokje.
SAWS, m. —n, —n = kampioen, strijder;
(ttrbb.) beer (mannelijk zwijn).
Staniiint, m. —5, — (obb.) kammetje, kam.

—, —en = geliaspel, ruzie.
gautOetei',
kammen;
fatnipein, fitutiVelit, 1cfnu.
114 f., miteinanber I. = kibbelen, kijven.
MansPeiltbeboli, 1. = campechehout.
reamtif, m. —(e)s, Rtintpfe kamp, gevecht,
worsteling; R. bis aufs alieffer = gevecht op
leven en dood ; vgl. Z a f e in II. itantg, f'be.
gierbe, tv. = strijdlust. raniebegierig =
strijdlustig. fainebereit = strijdvaardig.
= (toestand van)
fitampfiberettli§aft,
strijdvaardigheid. fdp. (f).) (mit,
gegen) = vechten, strijden, worstelen (met,
tegen).
Stattipifer, m. —s = kamfer.
Mituilrfer, m. —s, — = 1. strijder, vechter,
worstelaar, kampioen; 2. (bk.) impost, kamper.
nautbiferflbaunt, ; ref fig, m.; 1.; •faure,
t v .; .101ritub, m. = kamferilboom; -azijn;
-olie; -zuur; -spiritus.
rautefitbia, .fertig = strijdvaardig. name.
geftibrte, .genolle, m. = strijdgenootInutOr
gertiftet = uitgerust (toegerust) tot den strijd,
strijdvaardig. Rainpfigetitinutel, 1. =
strijdgewoel. nantebabn, m. = kemphaan;
vechtersbaas, haantje. Statttelaufer, m. =
= strijdlust.
hardlooper. Rautprittft,
tanteluftis = strijdlustig. nauteolali,
m. = kampplaats; arena, strijdperk.
Stainellnreib, m.; Pre*, 1.; svitbter, m. =
kampliprijs ; -recht (-wet); -rechter.
=
Maniere% 1. = strijdros.
kampspel, -strijd, toernooi. raniptunifitbia
buiten staat om to strijden; einett f. macben =
iem. buiten gevecht stellen.
kampeeren.
ramOteiven, fcbw.
StantOolanito, m. —s, —s = kamposanto,
kerkhof.
Rantrab' zie Ramerab.
nautili**, m. —s = kamsin (heete wind).
SeauttNabaile, m. —n, —It = Kamtsjadaal.
Stantticbatta, f. = Kamtsjatka.
Rantititai ne (spr.: . flaazje), w. — camouflage, wegmoffeling, doen alsof er niets is.
Staittaan, 1. = Kanaan. nattaaniiter, m. —s,
—
Kanainiet.
Rainaba, 1. = Canada. nattaibier, m. —s, — =
Canadees. tattaibilt§ = Canadeesch.
= kanaal (ook:
Rana', m. —(e)5,
Kanaal), gracht, riool. Manat'arbeiter, =
kanaal-, rioolarbeider, putjesschepper.nanalig
fatten', w. —, —en = kanalizatie; rioleering.
Ranalifationb irebr, 1. = rioolbuis.
yen, fcbw. (I).) = kanalizeeren; rioleeren.
nanalifie'runs, —,—en — Sianaltfati on.
nanantiter zie an a an t e r.
nalta0ee, 1. —s, —s = kanapee.
Rattairen, 431. = Kanarische eilanden.
m.
nanairiettllbauut,
qua, 1.;
kanariell(-eat, w.); 'left, m.; sboget, m.
boom; -gran; -zaad; -sek (-wijn); -vogel.
lanairifebe 3nfeln = Canarische eilanden.
—s = knaster(tabak).
nanaifter,
Stanba're, —, —It gebitstang; einen auf
R. reiten = iem. onderhanden nemen, zeggen
waar 't op staat, op de stang rijden; einen
an bie R. neimen = iem. in 'tgareel laten loopen.
(oucl en nog obb.) kan;
—n
Stanibel, tu.
dakgoot; waterlelie; oak = Raub is3ud er.
nanbetaiber, m. —s, — = kandelaber.
Mattibelpider, m. = kandijsuiker.
Manbibat', m. —en, —en = kandidaat.
baitenlifte, to. = kandidatelijst, voordracht.
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Zie ook I.
kandidatuur.
ganbibatue, w. —, —en
tanbibie'ven,
zich kandidaat
stellen, mededingen.
ranbte'rett, Id)w. (b.) = versuikeren, kandeeren.
kandij(suiker).
Man'biO(initer), m.
Staneet, m. —s = kaneel.
ManeSio're, w. —, —It = kanefoor : korfdraagster.
*a'nebad, m. — U. varies, — u. mire =
kanevas, stramien.
Miiniguruk 1. —s, —e u. —5 = kangeroe.
konijn(ebont). Mani's'.
Mania', 1. —(e)s, —e
(ten, 1. —s, — = konijn(tje).
m.; li fe% 1. =
Stattinl§enlIbau, m.;
konijnellhol; -hok (-berg); -vel (-bont).
StaninAenlIgarten, m. ( . geOege, 1.); .raften, m.;
1. = konijnellfokkerij ; -hok; -fret.
*anger, m. —s, — = kanker; (spin) hooiwagen; (gwst.) spinneweb. tantrO0' = kankerachtig.
Manna, 1. = Cannae.
I. —s, — = kannetje. San'tte, w. —,
= kan, pot, kruik; 3u lief in bie R. gucfen =
to diep in 't glaasje kijken. Stan'ttegieter, m. =
(politieke) tinnegieter. Man'negieterei, w. =
(politieke) tinnegieterij. faultegieftern, Id)w.
(4.) = aan politieke tinnegieterij doen.
= groef, kannelure. twiner
Mun'net, w. —,
tie'ven, id)w. (b.) = kanneleeren. Manttelie'
—(e)n = kannelure,
rung, attnetirre, w.
(gootvormige) groef.
Aran'ttenberfet, m. = kandeksel. itatt'nengieter,
m. tingieter. ran'nentueife bij de kan, bij
kannen.
Manstibage, nt. —n, —tt = kannibaal, menscheeter, wreedaard. rattnibalifcb kannibaalsch,
wreed, woest; drommels, bizonder; mir tit I.
toobl = ik voel me reuze lekker.
Suttee' (spr.: kanoe), 1. —s, —s zie Ranu.
I. *ninon, m. —5, —5 ka'non (ook muz.), regel,
richtsnoer, model; kerkwet; heiligelijst; keur ;
II. Sra'non, w.
= kanon (dikke drukletter).
—tt = kanonnade. *ano'ne,
Mationa'be, w.
w. —n = kanon, stuk, geschut; hooge
rijlaars; kolomkachel; unter ber (unter alter)
R. = beneden kritiek, erbarmelijk enz. Matto'.
nentroot, 1. = kanonneerboot. Stano'nettbonner,
= kanongebulder. *atto'nentieber, 1. =
kanonnekoorts. *atto'nenfutter, r. = kanonnevleesch. gano'nengiefxrei, w. geschutgieterij. Stano'nengut, 1. = geschutmetaal,
-spijs. itano'nentOnig, m. = kanonnekoning
(Krupp). Mano'nentuget, ID. kanonskogel.
Rano'nentauf, m. = loop van een kanon.
Rano'nenoten, m. = kolomkachel. Mano'nen'
Pritag, m. slagraketlading. Statto'nenfr4utMelte, tv. = kanonschotsafstand. **lupine**.
We'd, m. = hooge rijlaars. Matto'nentoile6er,
m. = kanonwisscher. Manonier', m. —s, —e =
kanonnier, artillerist. tanonie'ren, Id)w. (b.) =
kanonneeren.
Stanottitat', 1. —(e)s, —e = kanonikaat,
kanunnikschap. Manoltifer, m. —s, —,
ManornituO, m. ..fer kanunnik, dom-,
kapittelheer. Stanontfation', to. —, —en =
kanonizatie, heiligverklaring. rano'nift4 =
kanonisch, kerkelijk erkend, volgens den kanon.
tattonilie'ren, Id)w. (b.) = kanonizeeren, heiligverklaren, in den kanon opnemen. Rattoniflin,
w. —, —nen = kanonikes, domjuffer, stichtsdame. gananift, m. —en, —en = kanonist,
leeraar van 't kerkrecht.

Manta'brien, 1. = Cantabrig. fattta'brift§ =
Cantabrisch.
—tt = kantate, zangstuk.
Montage, w.
Mange, tv. —n = ribbe (snijlijn van vlakken);
(scherpe) kant, rand, zijde, boord, zoom;
[kant(werk)]; auf bie Rolle R. legen = op zij
leggen, besparen. Mantel, I. —s, — = vierkantig liniaal, karlet. !angel**, Id)w. (1.) =
linieeren; kantelen.
I. Mange**, m. —5, — = homp, korst, stuk
(brood). II. tangen, Id)w. (1).) = kanten, kantig
behouwen; kantelen.
Mangentleib, 4titdh zie Spitenfleib ufw.
—s = korte galop; (wev.) kanter,
Manger,
sclteerlat; ook = b anter en Rant° r. tangern,
fcbtv. (b.) = kort-galoppeeren.
Stantliaren, m.: am R. baben, beim R. pacfen =
bij de kladden hebben, grijpen ; vastgrijpen.
Matittiari'be, tv. —n kantharide, spaansche vlieg.
Rantialter, m. —s, — = Kantiaan.
tangig = kantig, met scherpe kanten, hoekig.
= kantilene, zangstukje.
Statitite'ne, w.
---n = kantielje
Mantit'le (spr.: . .tielje),
(gedraaid goud- of zilverdraad).
—n = kantine; flesschekelder.
Manti'ne, w.
Statt'tird) = van Kant, Kantiaansch.
Manton', m. —5, —e = kanton, distrikt.
rantone = kantonnaal. rantonie'ren, icbw.
(b.) = kantonneeren (de kantonnementen laten
betrekken). Mantonie'rung, t13. — = kantonneering. Stantonift', m. —en, —en = dienstplichtige ; ein unfid)erer R. = een onbetrouwbaar persoon. *antonuentent (spr.: . mat), I.
—5, —5 = kantonnement.
Man'tor, m. —5 .. o'ren = kantor, voorzanger ;
(ook titel van een) volksonderwijzer. Staittorat,
1. —(e)s, —e = kantoraat. ***Word', w. —,
—en = kantorswoning.
RangfrOu, m. —s, —5 = kantsjoe (korte leeren
zweep).
*ante, I. —s, —s = kano, (licht) bootje.
= kanule, buisje.
Staniile, ID. —,
w. —n = kansel, leer-, preekstoel.
Stan'3ellibereblamteit, w., .betradftung, w. —
kanselllwelsprekendheid; -rede.
Mateietback 1., 40kt, m. = klankbord.
ManIellirebe, tv.; .rebner, m.; *ton, tn. =
kansellirede; -redenaar; -stijl (-toon).
Man'ielprung, m. = afkondiging (van bruidspaar). Manitei', w. —, —en = kanselarij,
griffie.
Stanstei'llbeantte(r), m.; .tote (.biener), m.;
.birettor, m. kanselarij-, g'riffiellbeambte;
-bode; -direkteur.
Manstei'ljerrfOatt, = bureaukratie.Stanglet'.
palger, 1. = model-papier, groot formaat
schrijfpapier. Ranstei'vat, m. = (een titel van
een) griffier. Munaleilthreiber, tn. = klerk bij
de griffie. Rattatelictivirt, ID. = kanselarijschrift, -hand. Raniteilervetiir, m. = sekretarts van de griffie. aniteilieget, I. kanselarijzegel. Matt&teiltit, m. = kanselarij-, stadhuisstijl. Ranalei'boritanb, .borftetier, m. =
hoofd van de kanselarij. att5teiluort, 1. —
stadhuiswoord. Manager, m. —s, — kanselier. Stanitift', m. —en, —en = schrijver,
ambtenaar bij de griffie.
—n = kanzone, lied.
amo'ne, w.
*cloths', 1. —s = kaoline, porseleinaarde.
MO, I. —s, —e u. —s = kaap, voorgebergte.
(Stapital).
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ta.pa'bet = kapabel, in staat.
aatiaun', tn. —s, —e = kapoen, kapuin.
taoau'nett, id)w. (b.) = kapoenen, snijden.
St apaaitiir, m. —, —en = kapaciteit.
Stapettan' zie RapIan.
*Write, W. —, —n = kapel (i. a. b. ook
tech.). StaPetrntelitev, m. = kapelmeester.
I. *alier, tr. —, —It = kapper (bloesemknop
van den kapperboom). II. Sta'Per, m. —s, — =
kaper, vrijbuiter, zeeschuimer; kaper(schip).
Sta'perbvief,m. = kaperbrief, -patent. naperei',
tr. —, —en = kaperij, zeeroof. ta'Pent, icbm.
(b.) = (weg)kapen, wegpakken.
Sta'OevnIlbvii0e (dote), w.; .ftrautib m. =
kapperlisaus; -struik.
Ma'petinger, m. —s, — = Capetinger.
tapie'ven, Id)w. (b.) = begrijpen, snappen.
ita,0111av'geftit, 1. = kapillair vat, haarvat.
Sta0ittavitar, w. — = kapillariteit. Otapitiar'•
rofo, 1. = haarbuis.
I. taoitar = kapitaal, aanzienlijk, voortreffelijk,
hoofd... II. ft Oita', 1. —s, --e u. —lien =
kapitaal; R. aus etw. fd)lagen = kapitaal,
munt uit iets slaan.
Stapitiir zie Rapitell.
StaPitarantage, w. = kapitaal-, geldbelegging.
Stapitarev050ung, w. = kapitaaluitbreiding.
St aPitarfetilev,m.= enorme fout, hoofdfout, -gebrek. Stapitarbervirbatt, w. = heerschappij van
't kapitaal, kapitalisme. atiitatilie'ren, fdp.
(ti.) = kapitalizeeren. MaPitaliTutuO, m. — =
kapitalisme. RaPitatiff, m. —en, —en =
kapitalist. Mapitartert, m. = uitstekende,
goede kerel. *apitartonte, 1. = kapitaalkonto,
-rekening. Stapitat'fraft, w. = kapitaalkracht.
ta0itartviittig = kapitaalkrachtig. SitaPitar.
mark In. = geld-, kredietmarkt. *Oita'.
reMnung, w. = kapitaalrekening. napital'.
rentenfteuer, w. = rentebelasting. taPitalloW
= stapelgek.RaPitatipafj, in. = kapitale,
kostelijke grap. St aPitarberbrecijen, 1. =
kapitale, ernstige misdaad. StaPitat'bertnely
rung, w. = kapitaaluitbreiding.
SeaOitiin', m. —s, —e = (scheeps)kapitein.
SUOMI, 1. —5, — = kapittel, hoof dstuk;
domkapittel; einem bas (eitt) R. lefen = iem.
de les lezen. taOrtetteit = bijbel-, tekstvast.
Sta0itetr, 1. —5, —e = kapiteel (van een zuil).
faprteln, fcbw. (b.) = kapittelen, de les lezen.
*Otte, 1. —5, —e = Kapitool. faPituti'nlict) =
kapitolinisch, kapitolijnsch. Statiitelium, 1.
—s = Kapitool; (stud.) hoofd, kop. .
Mapitutane, In. —en, —en = kapitulant (iem.
die zich tot verderen dienst verbindt , die bijteekent). Stalgtutae, tn. —s, —e = kapittelheer.RaPitulation', tr. —, —en = kapitulatie,
overgave, (nieuwe) verbintenis. laOitutie'ven,
fdp. (b.) = kapituleeren; vgl. R apitu I ant
en Rapitutatton.
*Wtolonie, w. = Kaapkolonie.
RaPlate, m. —s, Rapliine = kapelaan.
*OW, 1. —s = kapok.
faPo'red = (KO.) stuk, kapot; dood.
Staportebiitcben, 1. = kapothoedje, kapotje.
StaPPabiraien, f. = Cappadocia.
Sttip0Aen, 1. —s, — = kapje, mutsje, kalotje.
SeatYln, w. —, —n = kap(je), muts(je), pet;
kap (van jachtvogel, vlegel, gewelf , dijk, muur,
hoogoven, over trapgat op schepen); neusleer,
punt (bes 6d)ubes); jeber auf fetne eigne R. —
op zijn eigen hand(je); etttem ens auf bie R.
geven = tem. om de ooren, er van langs

geven; etw. auf Rine R. netmen = iets op
zich nemen; vgl. Q3 rub e r, Starr. ta0',Oett,
id)w - (1).) = (Q3tiume) kappen, toppen; (ben
Staft, ben 9infer, bas 9Infertau) kappen;
(ben balm) snijden; (einen) er van langs geven.
StalrPenntantet, m. = kapmantel, cape.
StaW0er zie Raper I.
*WOO, m. —, — = (gwst.) Ropffobi.
RaWtiatin, m. = kapoen.
atitYPI, 1. —s, —5 = kepi.
Sta0Olaten, 1. = kaplaken.
*a00'weibe, w. = knotwilg.
StaW3aunt, m. = kaptoom (met neusband en
scherp gebit); lid) etnen R. antegen = zich
beheerschen, zich in bedwang houden.
Sea0ve'lev, na'Otier, m. —s, — = Caprier.
it Oniele, w. —, —n = kapriool, lucht-,
bokkesprong. tovisle'ven lift, fcbm. (1.) auf
(91ff.) = 't er op gezet hebben. taPriatOW =
kapricieu`s.
fap'feifen (met d), fd)w. (b.) = kapseizen.
g ullet, w. —, —n = foedraal, huls ; zaaddoos;
botanizeertrommel; kapsule. tayielavtig, WY.
!dig = kapsule-, zaaddoosvormig. /Old.
tvagenb = zaaddoosdragend.
*Oritabt, w. = Kaapstad.
*Wftait, nt. (u. 1.), —5, —e = Kaapstander.
U1,016'4 Wrage = strikvraag. taOtibie'vett,
fdp. (1.) = (eig.) gevangen nemen; (fig.) voor
zich innemen, winners. Staptue, ID. —, —en =
prijsverklaring (v. schip); in-hechtenis-neming.
RaOua'nev, m. —s, — = Capuaan.
laPitte = kapot, stuk, bedorven; op; dood.
StaPu'ae, w. —, —It = kap, kapuchon. Rom.
aina'be, W. —, —n = kapucinade, kapucijner
preek, onbeduidend gebabbel. StaPusilter, m.
—5, — = Kapucijner. RaOugrnevtloftev, I. =
Kapucijner klooster. *apttarnertvelle, w. =
Oostindische kers.
RaOttirnevIlmOnc§, m.; 'ovben, in.; gOvebigt,
w. = Kapucijnerlfmonnik; -orde; -preek.
StaPlvein, in. = kaapwijn.
*ay ' 1. —(e)s, —e = (Ibb.) bergdal, ketel.
*avabriter, m. —s, — = karabijn, buks.
StarabrnetOaten, m. = karabijnhaak. Mara.
biniee (spr.: .. njee), tn. —s, —s = karabinier.
Seavarfe, W. -, —n = karaf.
(turbot, $1. = Karaiben. tararbilifi =
Karaibisch.
*avatar, m. —s, —5 = karakal (een soort lynx).
Marambota'ge (spr.: ..laazje), w. —, ----n =
karambolage; botsing. tarambetie'ren, id)ro.
(b.) = karamboleeren; botsen. Starambor.
pantie, w. = karambolpartij.
*miner (met 6), nt. —s, Staramelle, w. —,
—tt = karamel.
*are, 1. —(e)s, —e = karaat. gavatie'vung,
tr. = legeering (van good met ander metaal).
...faralig = ...karaats (3. O. 3ebnfaratig).
*mu**, w. —, —It = steenkarper.
itaraberte, w. —, —n = karveel (Sp. zeilschip).
*avatra'ne, w. —, —11 = karavaan. Om.
mantevar, —level', w. —, —en = karavansera (openbare herberg voor karavanen).
SUOMI* (spr.: .. baatsje), w. —, —n =
karwats. farbat'14en, fd)m. (1).) = karwatsen,
zweepen.
aar'be, tv. — = karwij (plant).
Savbib', f. --(e)5 = karbied. Starbolltiuve,
w. = karbolzuur. *avbena'be, la). —, —n =
karbonade. aarbona'ri, $1. = Karbonari
(geheim politiek genootschap in Italia na ± 1810),
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g arbottar, 1. —(e)s, —e = karbonaat, koolzuur zout. farbonifie'ven, lotto. (1.) = karbonizeeren, laten verkolen. g arbunlel, m. —s,
— = karbonkel, bloedzweer, pestkool, negenoog. g arburalor, tn. —s, ..to'ren = karburator, karburateur.
!Herber, ( g aerbev) = Riirrner.
*abaft*, to. —, —It = kaarde, wolkam;
roskam. farbtifirben, id)to. (ti.) = kaarden;
roskammen. g arbeliber, tn. —s, — = wolkaarder. Staebe, to. —, —tt = kaardebol;
(wevers)kaarde.
g arbed', 1. —(e)s, —e = (sehp.) kardeel (een
touw).
fav'ben, fcbro. (1.) = kaarden. gar'benbirtet,
to. = kaardebol, -distel.
Sabina'', m. —(e)s, ..ntlie = kardinaal (ook
een warme drank: bisschop van Witten wijn).
Starbinal'Ontsft, m. = hoofd-, kardinaal punt.
g arbinatO'but, m. =- kardinaalshoed. garb'.
nartngenb, w. = hoofddeugd. Sabina' aabl,
to. = hoofd-, grondgetal.
g aebobettebirtenfraut, 1. = kardobenediktekruid, gezegende distel.
Karam', to. — = strafvasten; (bij verzekering) =
g aretteieit, w. = wachttijd (waarin geen
ondersteuning wordt uitbetaald).
favellie'rett, icbta. (1.) = karesseeren, liefkoozen.
*affair, m. —s, —e = bloemkool.
Starfreilag, m. = Goede Vrijdag, Stille Vrijdag.
Starfunlet, m. —s, — = karbonkel (een roode
edelsteen); ook = Rarbunfel.
faro = karig, zuinig, schraaltjes, gierig, schriel,
taal; I. an torten = karig met woorden.
g argabeue, in. —s, —e, eargabee, —s u.
—en, —e = kargadoor, konvooilooper.
fav'gen, fcbto. (I).) = zuinig, spaarzaam zijn;
mit (an) atm. I. = karig, zuinig met iets omgaan, zijn; nicbt I. = (ook) op geen kleintje
zien. Stavg'beit, w. — karigheid enz., vgl.
farg. [farglant zie to o rtfarg]. favglirb =
karig enz., vgl. farg.
g ar'go, m. —s, —s = kargo: lading; manifest.
g avilen Oa. zie Raraiben itito.
favie'ren, fcbto. (b.) = gebrek lijden, vasten.
faviert' = geruit.
Sta'rieti (spr.: karies), t v. — = karies, beeneter.
g arifatur', w. —, —en = karikatuur. Salta*
tu'rentnater, .geirbtter, garifatudir, m. —en,
—en = karikatuursehilder, -teekenaar, karikaturist. farifie'ven, icbm. (b.) = karik(aturiz)eeren.
fari56' = karieus, aangestoken.
g a'rilibe§ Meer = Karische zee.
g arfalle, la. —, —en = karkas, geraamte.
Kart, m. = Karel. Stad'eben, 1. = Kareltje.
Stalin', m. —s, —e = karlijn (een Zuidd.
goudstuk). g arlift', m. —en, —en = Karlist.
fartrftiftb = Karlistisch.
g antetiler, tn. —s, — = Karmelieter(monnik).
g arinditt', 1. —s = karmozijn, roode kleur(stof). g amin', 1. u. m. —a = karmijn, roode
kleur(stof), rarmittlarben, ifarbig = karmijnkleurig. g armoilits' (spr.: . .mod. .), 1. zie
Rarmeftn. g am, m. —(e)s, —e = (nbb.)
karn. far'nen, fdp. (1.) = (ttbb.) karnen.
g ame, m. —s, —e = karneool, kornalijn,
(rood edelgesteente).
Samba', m. —s, —e = karneval.
*anklet, 1. —a, — = konijntje; wer ift bas
St.? = wie is de beginner? de belhamel? R.

Rada!.
6.

bat attgefangen = 't is weer: de wolf en 't lam.

Starnie6', 1. —es, —e = kornis, kroonlijst.
g arttibe're, m. —tt, —tt = karnivoor, vleescheter.
g arn'tniltb, w. = (nbb.) karnemelk.
Stürn'ten, 1. = Karintig. Sttint'ner, to. —s, — =
Karintier. ftivntInev)ifeb = Karintisch.
g a'ro, 1. —s, —s = ruiten.
St a'rollab, 1.; .bube, m. ulto. = ruitenllaas;
-boer enz.
Savants' zie Karlin. *antrum, ¶3I. =
Karolinen (eil.). *a'volinger, m. —s, — =
Karolinger. fa'rolingiftb = Karolingisch.
favoliltilrb = Karolinisch.
g aol*, w. —, —It = karos, staatsiekoets.

Starofferie, w. —, —n = karosserie, koetswerk.
Mantle, w. —, —n = peen, wortel; karot
(van tabak). •
Startmlben, V. = Karpaten. fanalbilcb =
Karpatisch.
StartOett, m. —s, — = karper. gan'tenteirb,
m. = karpervijver; vgl. b e cb t I.
farva'riliber IUlarmor = Carrarisch marmer.
g iiverben, I. —s, — karretje. Ravin, w. —,'
—It = kruiwagen, kar (ook voor „fiets"):
Sur R. verurtetlett = tot den kruiwagen, tot
dwangarbeid, tot vestingbouw veroordeelen.
Marne', 1. —s, —s = cane: eitt R. iprengen =
een carre verbreken.
I. 'av'ren, m. —s, — = kar, vgl. Barre.
II. far'ren, icbto. (b.) = kruien, karren.
itaerenfiibrev zie Stiirrner. Seav'vettenbel,
to. = lemoen. Saerengaul, m. = karrepaard.
g ar'rengefattgette(v) = dwangarbeider, vgl.
Barre. Star'rettlrbieber, m. = kruier. gar'ren.
!trate, t v. = kruiwagen-, vestingstraf.
Savvele, w. —, —n = kar, (rammel)kast.
g arrie've (spr.: kariere), w. —, —n = karriëre,
loopbaan. *avele'venttoter, m. = fortuinzoeker.
favviert zie lariert.
Mario*, Iv. —, —n = karriole, licht rijtuigje,
postwagen. favvielen, id)to. (b.) = (snel)rijden.
Stiivr'ner, m. —s, — = karreman, koopman.met
een handwagen, voerman.
Starrona'be, w. —, —tt = scheepskanon,
karronnade.
fair§ = (gwst.) Oink, wakker.
g arft', m. —es, —e = greep, hak. far'fiett,
id)u). O.) = omhakken, omgraven.
ft arttiffebe, tv. —, —n = kartets.
Stattit'icftentifeuer, 1.; .falters, m.; 'Iliad, w.;;
.febut, m.; •ftg eget, m. = kartetsllvuur;
-door (-koker); -kogel; -schot; -spiegel.
g artatene, ta. —, —n = kartouw.
*avian*, w. —, —n = Kartuizerklooster.
g artatefer, m. --a, — = Kartuizer(monnik).
St artrnelertiolter, 1. = Kartuizerklooster.
g av'te, tv. —, —n = kaart; biljet; R..n ipielett
= kaartspelen, kaarden; bie St..n ntifcben,
geben, abbeben = de k.. en wasschen (schudden), geven, afnemen (coupeeren); bie R..n
icblagen, legen= (de) k. leggen ; einem in bie R. .n
feben, gucfen = iem. in de k. kijken; bie St..n
auf ben Zifcb legen = (met) open k. spelen;
eine R. !Olen, nebmen = een kaartje nemen;
vgl. bunt. *Intel', to. —, —en = kaartsysteem,
-kast.
Martell', 1. —(e)s, —e = kartel: uitdaging (per
kaartje); verdrag, overeenkomst; handels-
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kombinatie, syndikaat. Statiellie'rung, gar=
tett'bilbung, tv. = kartelvorming. gartell'.
Iciiiff, 1. = kartelschip, parlementair vaartuig.
nartettivagev, m. = karteloverbrenger.
farlen, id)m. (b.) = kaarten, kaartspelen;
ook = abfarten. Starlenaufttalinte, tr. ('t) in-kaart-brengen. St av'tenbilb, 1. = pop,
figuur op de kaart. Slav'tenbtatt, 1. = kaart(eblad). Searlettbrief, m. = postblad. gaetett=
fabvif, tr. = kaartefabriek. Rav'tengeben, 1. =
kaartgeven.
aav'tenlInelb, 1.; 'baud , 1. = kaartellgeld; -huis.
aavitenfiinfte, fit. = kunstjes met de kaarten.
Searlenitinftlev, m. = goochelaar (met de
kaarten). itarlettfuttititild, 1. = kunstje met
de kaarten. Stav'tentegevin, to. -, -nen =
kaartlegster.
Stav'tenlIntattiev, m.; • pabiev, 1.; .4neffe, w. =
kaartellfabrikant; -papier; -pers.
itav'tenliftOtagerin, 113. -, -nen; •fbiet, 1.;
/Older, m. = kaartlllegster; -spel; -speler.
garlettftatnnt, m. = stok, stok-, koopkaarten.
Stav'tenitembet, m. = kaartjesstempel. itav'.
tenftiftent, 1. = kaartsysteem. Stavitentoevf, 1. kaartwerk, atlas. Stav'tettielifitter, m. = kaarteteekenaar, kartograaf.
Stavtelialter, m. -S, - = Cartesiaan, volgeling v. Descartes. favtelialtiftbev Zeufel,
f. %aud)er = Kartesiaansch duikertje.
*myth'ti ger, m. -5, - = Karthager. favt#a'.
giftO = Karthaagsch. Stavtliagentenlev zie
St a r t I) a g e r.
favtie'ven, id)tv. (b.) = karteeren, in kaart
brengen; (post) registreeren.
Startorfet, w. -, -It = aardappel; (ook)
kokkert (news); R . . n in ber Ulontur, in ber
Gd)ale = aardappelen in de schil.
Stavtorfellibau, m. ; ibvamtboein, m. = aardappelllbouw; -brandewijn.
Startorfetilbrei, m.; .evnte, tr.; ifetb, 1. -aardappelllbrij (-puree); -oogst; -veld (-land).
gavtorfelftifev, m. = kolorado-, aardappelkever.
Stavtorfetilflate0en, j.; sfrantheit, io.; sfu4en,
m. = aardappellikroketje; -ziekte; -koek.
Seavtorfetlinte0t, 1.; onu6, 1.; .puffer, m.;
•reibutaf4ine, to.; =faint, m.; qtarfe, w.;
•Ittboe, w. = aardappelljmeel; -moes (-puree);
-koek; -rasp; -salade; -meel (zetmeel); -soep.
Stavtogvabtr, m. -en, -en = kartograaf,
landkaarteteekenaar. SeavtograSite', to. - =
kartografie. favtogva/#0114 = kartografisch.
gallon', m. -s, -e u. -s = karton, (kartonnen) loos. favtonie'ven, fcbto. (b.) = kartonneeren (in licht karton binden). gartottna'ge
(spr.: .. naazje), tr. -, -It = kartonnage.
Rartother, w. -, -tt = kaartkast.
Ratittle4e, to. -, -n = kardoes.
Stantlfell', 1. -s, -e = caroussel: draaimolen.
Stavin, to. = karwij (plant).
Stav'toorbe, w. = Stine week.
garnati'be, w. -, -n = Karyatide (vrouwefiguur als zuil).
*am tr. -, -en = (fd)wb.) kransje ('s avonds
bij 't spinnewiel).
Staflev, m. U. 1. -s, -= kerker, hok, gevangenis
(vooral school- en universiteitsgevangenis).
Staviinont', 1. -%, -e = kanker(gezwel).
Stii6 zie Rafe.
Safaele, tv. -, -n = wijde japon, mantel.
Stalchem'me, w. -, -It = dievekroeg.
Stafi§intiv, 1. -s = Kasjmir (land en stof).
VAN GELDEREN,
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StalefrtnivIlle0a1, m . ; stntb, 1.; =tootle, to.;
qiege, Iv. = Ka,sjmiritsjaal; -doek; -wol; -geit.
*afttott', 1. -(e)s, -e = cachot.
Rafifneben, V. = Kassuben (Slay . volksstam).
Sale, tn. -s, - = kaas; (alt. aud)) klets, onzin;
vgl. Zreifetfebod). faleartig = kaasachtig,
-vormig. Stälebtatt, 1. = prulblad. Steefebrot,
1.: Zarum tit fein R. = daarom is geen reden.
itii'lellfarbe, tr.; .ffiege, w.; =form, tr. kaasllverf (-kleur, -kleursel); -vlieg; -vorm.
ftilefOvutig = kaasvormig.
StalelltytuO, V.; 4iitte, tr. = kaasilhuis, -hut
(kaasmakerij op de Alpen).
Stafein' (3 Gilbert), 1. -s = kazeine, kaasstof.
atilellfaminer, w.; steuldien, 1.; PriiimMen, 1.;
ifttc§en, m. = kaasilkamer; -koekje (eitt armes
.feuld)en = een arme slokker); -deeltje; -koek.
Strefefraut, 1. = kaasjeskruid.
*aid, tv. -, -n = kazuifel, misgewaad.
Stirletaben, m. = kaaswinkel. Miletager, 1. =
kaaspakhuis. Atilentabe, tr. = kaasmade.
Stafentarte, to. -, -tt = kazemat.
ittilenteffer, 1. = kaasmes (spott. voor „saber
enz.). ittilentilbe, tr. = kaasmijt. Mien, id)w.
(b.) = kazen, kaas makers; (b. u. 1.) kaas worden,
stremmen. Strilenabf, m. = kaasnap. Miler,
m. -s, - = kaasmaker (biz. de alpenherder).
atifevei', tv. -, -en = kaasmakerij.
Seafer'ne, to. -, -It = kazerne. Stafernetnent'
(spr.: ..md), 1. -s = kazerneering. stafeenen.
Nen% m. = kazernedienst. Stafeett(ett)bef,
m. = binnenplaats van de kazerne.
Stitleftoff, m. = kaasstof, kazeine. atilegettel,
m. = (school)rapport, „waschlijst". Nit* =
kaasachtig. ftilig = kaashoudend, met kaas;
bleek.
Salinity, m. = Raidmir, en Kazimier (mannena am).
*Olio, 1. -s, -s = kazino.
Seana'be, tv. -, -n = kaskade, waterval.
Staiifetr, 1. -(e)s, -e = helm, pet.
Stablo, m. -s, -s = kasko (scheepsromp en
term in 't omberspel).
annum, Stal'Oev, m. = Kaspar, Kasper, Jasper;
Ra fp e r = (ook) malloot. Stayperfe, m. =
Kaspertje; Jan Klaassen. StarOertetbeatev, 1.
= poppekast.
StafpiKe0 Peer = Kaspische zee.
Marfa, to. - = kassa; per R. = (11), kontant.
Starfabue0, 1. = kasboek. itarfageft§tift, 1. =
kassazaak. Stallafonto, 1. = kasrekening.
Stallapveid, M. = kontante prijs. Maf'fa.
reiOnuttn, tr. = kasrekening. Marfalenbung,
Ito. = geldzending.
aaffation', tr. -, -en = kassatie, vernietiging
(v. een vonnis); ontzetting (uit een ambt).
itaffatfonO'gefuck 1. = voorziening in kassatie,
indiening v. een verzoek om kassatie. Staab
onWftof, m. = hof van kassatie. faffato'414:
f..e Rlaufel = vernietigingsklauzule.
Saffa'nfabrot, 1. = kassavebrood, maniokbrood.
Marie, m. -, -It = kas; bureau; loket; ziekebus, -fonds; bie R. Wren = de k. houden;
bie R. aufnebmen, R. mad)en = de k. opmaken;
bet R. fetn = bij k. zijn; per R. = kontant.
garlettablibluk m. = ('t) opmaken v. d. kas.
g allenatnuelfung, tr. = kas(siers)briefje; (ook)
bankbiljet. Starfenavit, m. = bus-, fondsdokter. gallettbeantte(v), m. = kassier, kashouder. gallenbevitht, m. = (verslag over den)
kasstaat. garfenbeftattb, m. = kasstaat, bedrag in kas, saldo. Searlenbillett, 1. zie
22
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Raffenantneifung. Stallettbote, sbietter, m.
= (kas)looper. Rarfenbuiti, I. = kasboek.
gallettbefert, m., .beftait, 1. = te-kort in de
kas, deficit. garfenbiebrta01, m. = kasdiefstal.
Staflettfi'fiver, m. = kassier, kashouder.
Startenvenbant, m. = betaalmeester. Reim=
fOein, m. zie Raffenanweifung. *anew
Pignut, m. = brandkast. garlettittid, I. =
kasstuk. gariettftstri, tn. = ('t) opmaken van
de kas; ben R. uornebmen = de kas opmaken.
Searfentoart, m. = penningmeester.
artfferalle, w. —, —tt = kastrol, kasserol.
*Odle, w. —, —n = kassette; chassis.
taffettiert' = met kassetten, met vakwerk.
*Mita, w. — = kassia (een specerijplant).
Staff(ler, m. —s, — = ((faun.) brief.
SO'fie zie Raffia.
Starner', m. —s, —e zie Raffierer. raffie'rett,
fcbto. (1).) = kasseeren, (een vonnis) vernietigen;
(uit een ambt) ontzetten; einen Stempel f: —
een zegel afstempelen. Rafite'rer, m. —s, — =
kashouder, penningmeester. Staffie'rung, w.
zie Rai ration.
*OhVelia, w. = Kassiopeia (een sterrebeeld).
Staffetta'be, w. — = meel-, keukensuiker.
aaffu'ben zie Raid)uben. taffit'bilcb —
Kassubisch; verdraaid, raar.
Staitagnetle (Kit = nj), w. —, —n = kastagnette.
*artalifc4e ,Queile = Kastalische bron, dichterbron.
Staita'nie, w. —, —tt = kastanje; giarterte R. —
marron glacd. naltaltienattee, to. = kastanjelaan. faitaltiestbramt, .farbig = kastanjebruin.
Srdft'i0elt, I. —s, — = kastje, kassette, kistje.
Ralte, w. —, —tt = kaste, stand.
faftei'ett, icbto. (I).) = kastijden, tuchtigen.
Staftel'ung, ro. —, —en = kastijding, tuchtiging
Rattetr, 1. —s, —e = fort, citadel, versterking.
Raftellan', m. —5, —e = slotvoogd; huismeester.
Sta'iten, m. —s, — = kist, bak, doos (vierkant
voor papier, hoeden enz.), kast, koffer; (brieve)bus; gevangenis; kas (invatting voor edelsteenen);
[kas, koornzolder]; eitt alter R. = een oude
barak, kast; M. ook = Sprungfaften.
[galtenamt, 1. = beheer van de domeinen,
van de tienden van 't graan e. d.]. Mallen.
bamm, m. = kistdamm.
galtettligeift, m.; itierricbaft, w. = kastellgeest
(sch,erts.: souffleur) ; -heerschappij.
Sta'itettmarfter, in. —s, — = kiste-, koffermaker.
Raltettuto, w. = staande, Friesche klok.
[Staltenbont, m. = kloostervoogd, rentmeester,
thesaurier v. een klooster, van kerkgoed].
Maftitia'ner, m. —s, — = Kastiliaan. taititia'.
ttififj = Kastiliaansch. itaftilien, 1. = Kastilie.
[StaftItee, Riiit'nev, m. —s, — ontvanger,
rentmeester, vgl. Raftenamt].
galtor, m. —s, —e u. —s = kastoor, bever(bont); ook = *alto-Out, m. = kastoren hoed.
Raftrat', m. —en, —en = kastraat, gesnedene.
&nitration', w. —, —en = kastratie. taftvie'=
yen, id)to. (I).) = kastreeren.
gafttalittie, w. , —, —en = toevalligheid,
kazualiteit.
*Winne, m. —s, —e = kazuaris.
gafttift', m. —en, —en = kazufst (beslisser in
gewetenstwijfel). galiti'ftit, w. — = kazulstiek.
taluiltile0 = kazulstisch.
StaluO, m. —, — = kazus, geval, naamval.
Stalu6enbuttg, w. = naamvalsuitgang.

Statafatt', m. —s, —e = katafalk, lijkstoel.
Ratabm'be, w. —, —It = katakombe.
fatale/life§ = katalektisch, verkort (van
verzen).
Statatepite', w. — = katalepsie, zinvang, verstijving, verdooving, krampberoerte. rata.
lelYtifcti = katalektisch.
Statalog', m. —s, —e = katalogus. fatale=
glite'ven, id)to. (I).) = katalogizeeren.
Stataloltien, 1. = Katalonie. tatatoltitch =
Katalonisch.
StataPlaWma, 1. —s, „men = kataplasma,
omslag, pleister.
RataOulti , m. —(e)s, —e, SeatatmEte, w. —,
—n = katapult, werpmachine.
I. Stataratt, m. —(e)s, —e = katarakt, waterval. II. Statarat it(e), .. ta, w.— = katarakt,
grauwe staar.
natant'', tn. —s, —e = katar, ziekelijke
slijmafzondering, verkoudheid, zinking. tatar.
rOaliftb = katarraal.
Seatalter, m. u. 1. —s, — = kadaster; (ook)
legger (voor belastingen); in ben R. eintragett =
kadastreeren.
SeataftroAe, w. —, —n = katastrofe, ramp;
ontknooping; beslissende wending, keerpunt.
Male, w. —, —n = (nrbb.) boere-arbeiderswolfing ; keet.
RatecOele, to. —, —n = katecheze, katechezatie, godsdienstonderwijs. Ratettet', m. —en,
—en = katecheet, katechizeermeester. Mates
*lit, to. — = katechetika (leer van de
katecheze). tateciielifri) = katechetisch, vraagsgewijs. ateMfatiote, to. — = katechizatie.
fatetbifie'ren, icbtv. (b.) = katechizeeren.
Stated00'mud, m. —, ..men = katechismus.
Staterbu' (4 = 3d)..2aut), 1. —s = katsjoe
(samentrekkend middel).
Siateitunte'n(e) m. —en, —en = katechumeen,
geloofsleerling, katechezant.
itateaovie', w. —, —n = kategorie, algemeen
begrip, soort, klasse. lategtryipt = kategorisch, bepaald, beslissend.
Stalettmatm = Ratner.
Maley, m. —s, — = kater; haarpijn, katterigheid; einen R. babett = katterig zijn; mora.
IiId)er R. = zoo iets als (gewetens)wroeging.
Maleriteig, =Meg, m. = geheime avontuurlijke
uitstapjes; geheime wegen.
Statt)ari'na, itattiari'ne = Katharina.
atitircOett, Stallie, Millie = Kaatje.
Statto'ber, m. u. 1. —s, — = katheder.
Ratio'berlijoaialidutuO, m.; .WeiOtieit, w. =
kathederlisocialisme; -wijsheid.
Stattiebvale, w. —, —n = kathedraal, hoofdkerk, bisschoppelijke of domkerk.
Rati'e'te, w. —, —n = rechthoekszijde.
Statbelev, m. —5, — = katheter, urineafvoerbuis.
Stiatiw'be, m. —, —tt = 'cathode (el.tnegatieve
pool).
Mattiotit', m. —en, —en = katholiek. Patio's
UK = katholiek. MatOotilitt, w. —, —lien =
katholieke (vrouw). Stat1joli&i6Intt6, m. — =
katholicisme.
fatilina'rif4 = Catilinarisch, (als) [van
Catilina.
Atit'ney, m. —5, — = (nrbb.) keuter(boer).
fato'nifit = Catonisch, van Cato; (fig.) streng.
Stattegatt, 1. —(e)s = Kattegat.
Rattan', m. —s, —e = katoen; gebrucfter R. =
gedrukt katoen, sits. Sattuttibruitey, m. =
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katoendrukker. tattulten = katoenen.gattute•
leintuattb, to. = katoenen stof(fen). Stattun'•
OaOier, 1. — sitspapier.
faCbalgett lit% Ito). (b.) (3art: getatbaigt) =
plukharen, kibbelen. Stalybalgerei', W. —,
—en = vechtpartij, kibbelarij. tairbudelit,
Ito,. (b.) = strijkages maken, flikflooien.
iteitiltett, 1. —5, — = katje (ook bot.).
Statle, to. —, —n = kat, goes; valschaard;
gordelbeurs, geldriem; er get)t um bie Sate
t)erum, tole bie R. urn ben (beif3en) Frei =
hij draait er omheen, hij zeurt en treuzelt;
bas ift Pr bie R. = dat helpt niets, is verloren
moeite; bas trbgt bie R. auf bem etwan3
fort = dat is bedroefd weinig; bie R. mauft
lints = de zaak loopt verkeerd; bas matt
ber R. feinen Oudel = dat hindert niet; bie
neunftwEntaige R. = de kat met negen staarten (d. i. karwats, waarmee vroeger de matrozen
afgestraft werden); vgl. anblingen.
tat'aenartig = katachtig; valsch. Satienauge,
1. = katteoog; hoenderbeet (een plant); katoog
(een edelgesteente). tatieniiugig = met katteoogen. Mat'aenbart, m. = snor(rebaard).
Seataenbuttcf, m. = katterug, kromme rug;
einen R. madrn = fatienbudeln=fatbudeIn.
Stati benbred, m. = kattevuil, -poep; bas ift
Fein R. = dat is geen bagatel, geen peulschilletje. Seat'bettgelcOvet, I. = kattegemauw.
Stat'aenglitntnev, m. = mika. Statiengolb, I.
= kattegoud, gele mika. tatIengrau = katgrijs. Sfati ieniantitter, m. = katterigheid, haarPtin. Seat'sentoOf, m. = kattekop (ook schp.);
domkop; oorveeg; klein kanon. Statientraut,
1. = valeriaan.
StatlenlIminae, tv.; .nutlit, tr.; •pfete, to. =
kattellkruid; -muziek (ketelmuziek); -poot.
Stat'senOtattben, 1. = kattepootje ; (plantn.)
rozekransje; droogbloem.
StatienlIftteu, w.; •ItOtuatti, m.; •111ber, 1. =
kattelivrees; -staart; -zilver (witte mika).
Statlettlprung, m. = kattesprong; es ift nur
ein R. = 't is maar een paar stappen. Remo
'leg, ofteig, m. = smal pad. Stafientift, m. =
afzonderlijk tafeltje (meest in een hoek).
tau'bern, Ito. (l.) = kolderen, koeteren,
koeterwalen; (obb.) sjacheren. fau'bertue110
= koeterwaalsch. fatt'bertuell4ett, ftw. (1.) —
koeteren, koeterwalen.
Statibi'nift§ = Caudijnsch; butt bas R.. e
3od) gebett = onder 't C..e juk doorgaan
(zich smadelijk vernederen).
*an'e, w. —, —n = hut (boven mijningang);
kooi.
tau'en, icbtr. (l.) = kauwen;.(Zabaf), pruimen.
rau'ern (IA), Ito). (b.) = hurken, op de
hurken (gaan) zitten.
*nut m. —(e)s, RC:cute = (in-, aan)koop;
handel, zaak; bas mui3 matt mit in ben R.
net)men = dat moet men op den k. toe nemen,
dat is nu eenmaal zoo; mit in ben R. geben =
op den k. toe, er op toe geven; Ieittert St. .s
bavonfommen = er goed(koop), gemakkelijk,
zonder kleerscheuren afkomen; [St. unb 2auf =
de dagelijksche prijs, de gewone gang v. zaken].
gattranftWag, m. = schatting; aanplakbiljet
van een verkooping. Staurantrag, m. =
vraag. Staufauftrag, m. = kooporder. Stauf'•
brief, m. = koopkontrakt, -brief.
tattlen, Ito). (1).) = koopen; (beim Zomino.
Ipiel) k., eten; was faufe id) mir bafiir? = wat
heb ik daaraan? fit einen I. = iem. zeggen

Raurifd)nede.
a.

waar 't op staat. Mauler, m. --s, — = kooper,
klant. SeaurfaOrer, m. —s, — = koopvaarder
(man en schip). itauffabetei', tv. — = koopvaardij.
Stauffatotei'liffotte, ID. ; o ittiff,i. = koopvaardijllvloot; -schip.
Stauffrau, w. = koopvrouw, handelaarster.
aurgegenitattb, m. = koopwaar. Staurgelb,
1. = koopprijs; inkoopgeld. Staurgeldjaft, f. =
koop, handel. Staufgeluck 1. = „te koop
gevraagd". Ratan:tut, I. = koopwaar. Saar.,
fialle, w. = verkoophuis, -lokaal, magazijn,
hal. StattfOanbel, m. = koophandel. Maur=
Oat* 1. = verkoop-, warenhuis; handelshuis.
Staurberr, m. = koopman, groothandelaar.
Raurtarte, w. = koopkaart (im Rartenipiel).
aurfontratt, m. = koopkontrakt. Staurg
tratt, w. = koopkracht. fauflvtiftig = koopkrachtig. Mauf'Iabeu, m. = winkel, magazijn.
Stauffeute, 431. = kooplieden, -lui.
ttiurlitt = te koop; omkoopbaar, veil; f. an
fid) bringen, f. erwerben = aankoopen; f.
ilberIaffert = verkoopen. Stiiurtichteit, tr. — =
veilheid, omkoopbaarheid. Staurtuft, w. — =
kooplust. fauf'Iuftig = kooplustig, -graag.
Mauf'manu, m. —(e)s, ..Ieute = koop-, handelsman, winkelier, kruidenier; er ift R. = (ook)
hij is in den handel; er ift fein R. = hij is geen
man van zaken. taurmiinnifc§ = handels...,
koopmans... ; f ..er etil, linterritt = koopmans-, handelsstijl, handelsonderwijs; f ..e
banb(fd)rift), Oilbung = koopmanshand, handelsopleiding; bas ill nitt f. = dat is in den
handel niet gebruikelijk. Mattrutannittatt, w.
= koopmansschap; koophandel; (de) kooplui,
handelsstand.Seattrmatut6bietter,m.=handelsbediende. Rattrutants6geriibt, 1. = rechtbank
van koophandel. StattrutanttOgut, I. = handelswaar, goederen. Mattratannbittnge, m. =
winkelbediende -jongen. Staurtnautt6tonful,
m. = koopmanskonsul. StaurntannOlaben,
m. = winkel, magazijn; R. fpielen = winkeltje
spelen. Staurntattublehrling, m. = jongste
bediende. Staurntantigtanb, m. = koopmans-,
handelsstand. gaufintannOtuave, t v. = koop-,
handelswaar.
Staufintuftee, f. = koopmonster.
kauforber, to. = kooporder. gauroreib, m.
= koopprijs. StaurreOt, 1. = recht van inen verkoop. StatirKifffitg, m. = koopprijs;
handgeld.
Staunitabt, w.; .1umnte, tv.; gbertraa, m.;
'pad, m. = kooplistad; -som; -kontrakt;
-brief (ook: aanplakbiljet v. verkooping).
Seaulamut, m. = (mijnw., gwst.) bijl.
Sautalien, 1. = Kaukazie. Stautaliev, .m. —5,
— = Kaukazier. tautaifild) = Kaukazisch.
itateralub, m. = Kaukazus.
Seauf'barlch, staW, m. = pos(t) (een soort
stekelbaars), (ook) groot-, dikkop.
Seattle zie Rule.
Staullvolcft, m., •attaOpe, tv., .pabbe, to. —
donderpad, kikkervischje.
taunt = nauwelijks, ternauwernood, net, bijna
niet; f. geniigenb = maar even voldoende; er
wirb es f. tun = ik denk niet, dat hij 't doet;
id) glaube f. = ik zou 't niet denken.
StattlIntittel, 1.; .ntuRef, m. = kauwjimiddel;
-spier.
[Rau'oe, tn. —, —n = heuvel; bosje; bies].
*met% w. —, —a = kauri (schelp als munt).
Mau'rife§nede, Iv. = kaurislak.
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faufal' = kauzaal, oorzakelijk. *null*fiat',
w. = kauzaliteit, oorzakelijkheid. Raufal's
neguO, .aufammenbang, m. = kauzaal,
oorzakelijk verband. Raulatilqu***), 1. —s,
= kauzatief.
laule§er zie fold)er.
Ran w. — kaustika, inbranding. Inn'.
iti14 = kaustisch, bijtend, scherp (ook fig.).
Rau'Mbar, m. = kauw-, pruimtabak.
—11 = kuil, gat.
*mete, w.
Ranter, W. —, —en = voorzichtigheidsmaatregel.
Rautevilation', w. —, —en = kauterizatie
(branders bij operatics). Inuterille'ren, icbw.
(b.) = kauterizeeren.
Raution', tv. —, —en = kautie, zekerheid,
onderpand, borgtocht; gegen R. = onder k.
RautionOleftertung, w. kautie-, borgstelling. RautionOlumme, tn. = waarborgsom.
lautitten, ftw. (1).) = (pap.) koetsen, vlijen.
Raut'Auf (2 Gilbert), m. u. 1. —s = kaoetsjoek,
rubber. Rautletufgelt§iift, 1. = rubberzaak,
-handel. Stnnt'Aufpnrogvapi), m. = kaoetsjoek (d.
rekbare) paragraaf.
*nub m. —(e)s, Rilu3e = (steen-, kat-, nacht)uil ;
zonderling, snaak, klant (en alter, ebrlicber,
feitter, furiofer, lurtiger, niirrifdrr, reid)er,
idmurriger, wunberlid)er R.) ; es mu f3 audj
folcbe Sttiu3e geben zulke snaken moeten er
ook zijn. atittoben, 1. —s — = uil.
[Iaulcts, fcbtv. (b.) = hurken].
*Mintier', m. —s, —e = kavalier, ruiter,
ridder, edelman; cavalier, tafelheer, danser.
tabatierInti;ig = ridderlijk, beleefd, galant.
= kavalkade, ruiterRabalta'be, tv.
—tt = kavalerie,
stoet. Staballevie', w.
ruiterij. Ratiatterie'effisier, tn. officier
bij de kavalerie, kavalerieofficier. Rabalteriff,
In. —en, —en = kavalerist.
Rabati'ne, tv. —, —It = kavatine, lied.
Ra'bel zie Rabel II. Ra'beting, 1. u. tn. —s,
—e = kaveling.
unbent', m. —en, —en = borg.
Ra'biar, m. —s = kaviaar. Ra'biarbratOen,
1. = broodje met kaviaar.
lable'ren, fcbw. (b.) = kaveeren, borg blijven.
*Milner, m. —5, — = (0aun.) vilder.
*MilHever, w. —, —en = vilderij.
Staniar, Mania11e, in. „alien, „alien =
(Turk.) kawas, lijfgardist, politieagent.
Retitle, m. —n, —n = kacike (Indianehoofd).
Reble, W. -, —n = bijzit.Webe, w. =
konkubinaat. [kb
id)w. (b.) = tot (als)
w. —, —nen, Re50'.
bijzit nemen].
bijzit.
WO, 1.
led = koen, stout, vermetel, driest.
teams, fcbtv. (b.) = keffen, blaffen.
Red'beit, w. — = koenheid enz., vgl. fed.
tedlid) = stout, koen, vermetel, driest.
Ree6, 1. —es, —e = (aft.) gletscher.
kegel; lettersoort, korpus;
Re'net, m. —5, —
R. fd)iebett, fpielett = kegelen; abgeftuntpfter
= afgeknotte keg.; mit Rinb uttb R. = met
't geheele gezin; (er bat) weber Rinb nod) =
kind noch kraai.
w.;
Re'Relljneffle, tv., sauffelier, m.;
kegelllas; -jongen;
',butt, I.; gittic4e, w.
-baan; -plank; -vlak.
fe'Relfarmig = kegelvormig.
sInget, tn.; ilinie,
Re'gellfgelb, 1.; .junge,
kegelligeld; -jongen; -bal;
w.; -mantel, m.
-suede; -mantel.

feed**, id)w. (f).) = kegelen, gooien, rollen.
Re'fiellipartie, w.; .14leber (sfpieler), tn.;
.1(tinitt, tn.; w.; .1Piel, 1. = kegelllpartij; -aar; -suede; -snede; -spel.
= afgeknotte kegel. Realer,
Re'Relitumf,
m. —5, — = kegelaar.
= moordenaar. Meiji'.
RetWabfdinelber,
braten, m. = halsstukjes (v. h. wild). ROI'.
=
keelletter.
Refirbedel, m. =
buMtabe,
strotklep, epiglottis. *Ole, w. —n =
keel, hals, strot; groef; (einem bas Eerier) an
bie R. feten = ...op de k. zetten; aus Holler
R. = uit voile borst. !Olen, fcbw. (b.) = (eine
Sauk) groeven; (beringe) kaken.
Rebt'fotif, tn. strottehoofd, larynx. ROI'.
ropfentiiinbung, w. = ontsteking van 't strottehoofd, laryngitis. Re011otiff4Winbludit, tn.=
luchtpijpstering, laryngophtisis. Rebtlopf.
keelspiegel, laryngoskoop.
1.1ilenet, m.
keelklank. Reigleitte, tn. —,
R011aut, m.
—n = holle lijst, talon.
Rebt'llitimme, W.; ' ton, tn. = keelilstem; -toon.
Rertunn, w. —, —en = groef, kannelure.
*do, tv.: bie R. friegen = de zaak goed aanpakken; vgl. R e re. Rely'aub, m. — = laatste
(wilde) dans (op een feest), slot(pret) ; opruiming,
veeguit; ben R. mad)en = de laatste zijn (die
weggaat); alles schoon vegen; Sum fommen =
komen als alles afgeloopen is. Rebebelen, m.
bezem, stoffer. Rebr'bilrite, tn. = stoffer.
—e = zieltjeReto'bittannicbtO, m.
1. = zorgeloosheid. SteOire,
zonder-zorg;
—n = winding (einer etraf3e); beurt;
w.
richting, route.
farm**, fd)w. (b.) = keren, vegen, schoonmaken; (om-, toe)keeren, wenden; jeber
febre nor feitter Ziir = een ceder moet (maar)
voor zijn eigen deur vegen, voor zijn eigen
zaken zorgen; (einem ben %Men) toedraaien;
alle Dinge Sum beften f. = alles ten goede
keeren; fid) I. an (llff.) = zich storen aan,
zich bekommeren om; (f.) = om-, terugkeeren; in fit I. = tot zich zelf inkeeren; in
fit gefebrt = in zich zelf gekeerd. Raper,
= veger, schoonmaker. Retyricljt,
tn. —5,
tn. u. 1. —(e)s = (op)veegsel, vuilnis.
=
ReO'vid#11,4, 1.; .baufe(n), tn.;
vuilnislibak; -hoop; -hock.
ReOr'reim, tn. = keerrijm, refrein.
Refirleite, w. = keer-, ommezijde; (van munt)
keerzijde, revers. Relyltild, 1. = kontrast,
tegenstelling, pendant.
febti: = rechtsomkeertl R. macben, febrt.
mad en = rechtsomkeert maken, terugkeeren.
I. *diem**, tn. ommezien; im R. = in een o.
= beurtelings.
II. feben***,
Re1yr'ttli10, tn. = stoffer, veger, plumeau,
bezem.
ReVb(e), tn. —n, —n = (fbb.) [aas]; (fig.) kreng,
gemeene kerel, schooier, ellendeling.
—n, —n = (filboftb.) cachot, hok.
nerdr,
zie feucben.
Iei'fen, ft. (feife, Tiff, gefiffen) ob. fcbw. (b.) =
kijven. Retie; tn. —s, — = kijver, schreeuwer.
Reliever, w. —, —en = gekijf, ruzie.
Reit, tn. —(e)s, —e = wig(ge), spie; (bliksem)straal, (-)schicht; sluitsteen; geer; auf eitten
groben Riot (batten 9Ift) get)brt eitt grober
(barter) R. = op een harden kwast past een
scherpe bijl, men moet een lomperd niet met
glace-handschoenen behandelen, hard tegen
= (ook) slaag, stokslagen.
hard; *elle,
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Meil'bein, 1. = wiggebeen. fcbu3. (b.) =
einf ellen; als in een bankschroef vastklemmen; (ook) ranselen; (probeeren te) overreden,
(te) lijmen ; vgl. g e f ell t. tn. —s, — =
ever(zwijn). Reilerei', ID. —, —en = vecht-,
kloppartij. feirfavinig = wigvormig. Reif'.
= (schuin) peluw. geil'fleib, 1. .---Of fen,
japon met schuine strook.
w. =
spijkerschrift.
1. = wigvormig,
driehoekig stuk.
Reim, m. —(e)s, —e = kiem (eig. en fig.);
R.. e treibett = (ont)kiemen, uitloopen. Seine.
f. = kiemblaasje. fei'men, fdp. (b.) =
(ont)kiemen, uitloopen, -komen, ontspruiten,
zich ontwikkelen. feinerdbig = kiemkrachtig,
levensvatbaar. Reinebfille, w. = kiemhulsel.
Steinenionat, m. = germinal, ontkiemingsmaand. itetmleit, w. = (ont)kiemtijd.
fein, (fettle, fein) = geen; feitter = geen een,
niemand; feiner (—e, —(e)s) non beibett =
geen van beiden; id) babe feinen (—e, —es) =
ik heb er geen. fei'nenfaitd' zie f einesf ails.
fei' netlei' = geenerlei, geen enkel(e).
feit#' = geenerzijds, van niemand. teilte6.
fad', .luegO' = in geen geval, geenszins,
volstrekt niet. feitemal = geenmaal, geen
enkele maal.
Hertel, m. —5, — = sleepnet, (ook) -netschuit.
Ref zie Rafe.
m. —(e)s, —e = kelk (i. a. b.), beker.
feldrartig = kelkvormig.
ReleCINatt, I.; .blume, w.; .beifel, m.
-bloem; -deksel (-schoteltje, pateen).
felcblOvniig = kellorormig. Re14'filab,
=
kelkglas, roemer.
tu. = kelkhulsel;
kelkloos.
(krk.) kelkfoedraal. felrbi lob
= kelkdoekje (v. d. miskelk).
Relcbluit,
m. —s, —e = kelim (bontgewerkt
Oostersch tapijt, portiere, divankleed enz.).
w. —n = (schep)lepel; troffel;
norlieb nebmen mit bem was bie R. gibt = voor
lief nemen wat de pot schaft.
Relic; m. —s, — = kelder. Stelleraffel, w. =
keldermot, pissebed.w. —, —en =
wijnkelder(s); kelderpersoned. Sellevev, m.
—5, — keldermeester. m., zie
Relleraffel.
RellevIlfenftev, 1.; s gefiteii, 1.; a1a16, m. =
kelderllvenster (-raam); -verdieping; -ingang
(-gat; plantn.: peperboompje).
1.; sluft, =nteifter, m.; grautn,
m. = kelderligat; -lucht; -meester; -ruimte.
Rellerf4abe, w. = keldermot. Serlerlueitfel,
m. = schoorsteenwissel. Rerlevtuld, m. =
waard (in een wijnkelder). Stellertuobnittig,
w. = kelder(woning). genie; tn. —s, — =
kellner, jan; [keldermeester]. *Mined's, w. —,
—nett = kellnerin, vrouwelijke koffiehuisbediende.
m. —n, —tt = Kelt.
Steller, w. —tt = wijnpers. Rellerbatint,
m. = boom v. d. wijnpers. Rellevev, m. —s,
— = wijnperser, druivetrapper. gellerOaub,
= wijnpershuis. kellerlobit, • m. = vergoeding (belasting) voor 't gebruik van de
wijnpers. Stellertneifter, m. = opzichter bij
't wijnpersen. fcbw. (b.) = wijnpersen.
Sellevveitt, 1. = recht om een wijnpers te
houden.
= Keltisch.
[Rem(e)nale, W. —, —tt = kemenade (vertrek
van de burchtvrouw)].

Sternbranntwein.

fentebar = (her)kenbaar, duidelijk. reit'nen, unr.
(b.) (id) fannte; fenn[e]te; gefattnt) = kennen;
Id) feline bicb nicbt mebr = (ook) ik herken je niet
meer; icb fenne ibn in ' unb answenbig = ik
ken hem door en door; er fennt ficb nicbt nor
eto13 = hij is te trotsch, dat hij kijkt; et fennt
nicbt nor Out = hij is buiten zich zelf van
woede. fen'nenblued = waard gekend te.worden.
Sten'ner, m. —s, — = keener.
Ren'nerilauge, 1.; sblid, m.; anilene, w. —
kennersiloog; -blik; -gelaat (-gezicht).
tennt'llit = (her)kenbaar. w. —
= kenbaarheid, kenmerkende eigenschap.
Rentit'itiO, tn. —, —le = kennis, bewustzijn,
bekendheid; kundigheid, kunde; kennis, nota;
R. non etw. baben = verstand enz.; id) babe
es 3u feiner gebracht, ibn baron in R. gefett
= ik heb 't te zijner kennis gebracht, hem daarmee in kennis gesteld; es fommt (gelattgt) Bu
Ritter R. = 't komt te zijner kennis; Rine
. le finb gering = zijn kundigheden zijn, zijn
kennis is gering; non etw. nebmett = nota
van lets nemen; etw. Sur R. nebmen = iets
voor kennisgeving aannemen. teinittil6avui =
arm aan kennis, onwetend. Retintinibitabine,
w. kennisneming ; burl) R. fiir erlebigt
erfltiren — (off.) voor kennisgeving aannemen.
fetintnibreicb = rijk aan kennis, zeer kundig.
Relenting, w. — = kenning (ouderdomsteeken bij
't paard); (zm.) kenmerk (van kust e. d.).
etinleitten, = kenteeken, -merk, herkenningsteeken. fenn'aeicbiten, fcbw. (b.) = kenteekenen, -merken, karakterizeeren.
Seteterbafen, m. = kenterhaak. fetetern, fcbui.
(b.) = kenteren, kantelen; f. (1.) = kenteren,
kapseizen, omslaan.
Kentsch,
fen'tifcb
ent'nev = Manter.
Reltev zie Roper.
Keplersch, van Kepler.
w. — = ceramiek, pottebakkerskunst.
—n = kerf, keep, insnijding.
Rev'be, w.
Ster'bel, m. —5 = kervel.
kerven, inkepen, insnijden.
fev'ben, fobtn.
Redebola, 1., m.] = kerfstok (-hout); er
bat vie auf bem St = heel wat op zijn kerfstok;
bas will Id) bir aufs R. fcbneiben = dat zul je me
betalen (fig.1; wir fftbren fein R. = wij nemen
't niet zoo nauw. RerbleOnitt, m. = kerfsnede,
houtsnijden. Rerblabal, m. = gekorven tabak.
= gekorven dier, insekt.
Rerblier,
=
Revf, m. —(e)s, —e, Rev'fe, w.
Rerbe.
Rerbtier; ook
Reefer, m. —s, — = kerker. Rerlerbaft, w. =
gevangenschap, opsluiting. Steefernteiftev, m.
= kerkermeester, cipier. Sterlevftrafe, tn. =
kerkerstraf.
Red, m. —(e)s, —e = kerel, vent; bass (fig.);
ein gan3er R. = een kranige kerel, een (kranig)
heer. Red'iten, 1. —s, — = kereltje, ventje.
Stev'meb, m. — = kermes (soon schildluis en
de verfstof).
Rem, m. —(e)s, —e = kern; pit (non .0b1t,
gtftrien, Ourfen); steen (non Rirld)en u. Ct.);
korrel; hart (bes ,ol3es in Seat. unb StobI.
fiSpfen); (fig.) kern, pit, keur, hoofdzaak; bes
t3ubels = de verborgen hoofdzaak, 't fijne
van de zaak. Rerteaubbruit, m. = kernachtige
uitdrukking. Reviebelter, m. = kernbijter,
appelvink. Sertebutinttueln, m. = op pitten
van steenvruchten getrokken brandewijn.
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fevn'brab' = in-braaf. lern'beutft' = kern-,
induitsch.
feetten, ftw. (b.) = doppen, bolsteren, pellen;
gwst. = buttern.
Revn'erble, w. = doperwt. Umlaut' = dooren-door rot. tern'teff = in-stevig, uiterst
solide. tern'tvildf = in-frisch; kersversch.
Stern'fru**, w. = pit-, steenvrucht. Revn'.
flebriule, 1. = klokhuis. fern'Refuttb' = kern-,
in-gezond, door-en-door gezond. fertebaft =
krachtig, pittig, kernachtig. Stern'Oaftigreit,
w. —= kernachtigheid, pittigheid, kracht.
Rern'Oau4, 1. = klokhuis. ftern'boti, 1. =
kernhout; hard, best hout. feettig = vol
pitten; pittig, kernachtig, krachtig.
m. —s, —e wilde (ongeente) boom. fertetod
zonder pitten; (fig.) zonder pit, slap.
Stern'mail, 1. = fijnste bloem. MernInettick
flink persoon, iem. waar pit in zit.
m.
Seern'obit, = pitvruchten. Stern'Ounft, m. =
kern-, middel-, hoofdpunt. Rain*batten, m. =
kernschaduw. Mernituts, m. = kernschot
(joist op 't doel). *ernleife, w. = kernzeep
(harde zeep). StertefOradje, W. = krachtige,
pittige taal. Rem m. = kernspreuk.
Stevnitatil, m. = best staal. Sternitamm, m. —
gezonde stam, kernstam, en = Rernling.
Stern'truppen, 431. = kern-, keurtroepen.
Revn'tvare, w. = fijne, uitgelezen waar. Retin's
turtle, w. = kernwol, rugwol.
—tt = kaars. lev'enaurrett =
Merle, w.
kaarsrecht. Revlenbott, m. kaarsepit.
teeiengera'be = kaarsrecht. Mer'aengiefsey,
m. = kaarsemaker. RevlenOiinbley, m. —
kaarsekoopman. ferlenbeir = met kaarsen
verlicht. Mer'senteutter, m. = kandelaar.
Revlettlictt, 1. = kaarslicht. Merlenniatey,
m. = kaarsemaker. Steeienftein, m. =
schijnsel van de kaars, kaarslicht. Revlen.
Wide, tr. = kaarssterkte, normaalkaars.
Mer'ienftummel, m. = eindje, stompje
kaars. Steeptitedgey, m. = kaarsdrager (in ber
Rirte). Rev'senWeitie, = Vrouwedag,
Maria Lichtmis. Meri genifeim, m. = kaarsemaker, -trekker.
Reiter (met 6), m. —5, — = schep-, vlindernet.
teltern, idles. (b.) vangen, jacht maken op.
*Mel, m. —5, — = ketel (ook: -dal); bekken,
bassin (eines Zpringbrunnens); leger, kuil (bes
aBlIbes); besloten ruimte (vgl. Re i 1 elia gb).
fellethraun = koperkleurig; 1. = ketelbruin. Ref*Italie, m. = (kokend-)waterproef
(een soort godsgericht). Mei *Mirk y , m. = ketellapper, -boeter; babbelaar. telleifOrmig =
ketelvormig. Stelleigetualbe, 1. = domvormig
gewelf, koepelgewelf. Ref*Mate**, m. = pot-,
schoorsteenhaak. Selleliagb,
.jagett, 1.
- (een soort) klopjacht (waarbij 't wild in een
besloten ruimte gedreven wordt) ; (wilde-)zwijnejacht. Mellettnater, m. = ketelmaker.
(ben $obett) om-, uittench*, Rip. (b.)
wroeten; voortdurend draaien (nom 2Bittbe);
fit* V. = een kuil worden, inzinken.
= keteltrom. Rerfelltusieb,
*elletpaute,
m. = ketelmaker, -lapper. Merfelftlniebe, w.
ketelsteen.
- ketelmakerij. Ref*Mein, m.
zie Refieliagb.
itellettreiben,
Reiter.
zie
*eller
*Orley, m. —s, — = ketellapper.
—11 = (Ibb.) kastanje.
ge'fte, w.
Met*bey zie Reiter.
Mietrtett, 1. -5, - = kettinkje. Met'te, w.

n = keten, ketting ; clinger (non Olumen);
dekameter, roede; vlucht, zwerm (von 91eb.
bilbnern); reeks, aaneenschakeling; R. obne
enbe, ettblore R. = ketting zonder eind;
schering (beim Weben); bie R. aufaiebett = den
ketting scheren; R. uttb einftlag = schering
en inslag (ook fig.). Met'tel, m. —s, —
ket—n = schroefoog. tetteln,
tinkje;
w.
ftw. (b.) = met een keten vastmaken; vastkethaken; tamboereeren. Male
m.
tingsteek. fet'ten, idiom . (I).) = ketenen, boeien,
binden.
ettenllbauut, m.; =brut, m.; . briide, W.;
.faben, m. kettingliboom; -breuk; -brug;
-draad.
tettenfaylnig = kettingvormig. Mettengarts,
= (wev.) kettinggaren. Met'tenglieb,
—
schakel, schalm.
RetlenlIbanbet, m.; .0anbter, m.; sljunb, m.;
•tugel, w.; sntatey, m.; gnabt, w. = kettinghandel; -handelaar; -hond; -kogel; -maker;
-steek.
RettetWanser, m. = malienkolder.
m. -Reftenilyetmnig, w.; greed, w.;
kettinglirekening; -regel; -rijm.
gietlentlying, m.; satte#401tiffalitit, w.;
.1ttut, m.; sltit, m.; sltrafe, w.; stred,
= kettindschakel; -sleepvaart; -sluitrede;
-steek; -straf; -werk (schakelwerk).
Mettler, m. —s, — = kettingmaker.
Raley, m. —5, — = ketter. Ste#evei', w. —,
en = ketterij. Mergereitev, m. ijver tegen
de ketters. Retiergeritt, 1. = kettergericht,
inkwizitie. Staler**up!, 1. = ketterhoofd.
*et zie Reterverfolgung.
feeprilt = kettersch. Metlervitter, m. —
ketterrechter, inkwiziteur. Retierberfolgung,
w. = kettervervolging, -jacht.
Sieu'te zie Ref*.
reu'ten, fcbw. (1.) = hijgen; snuiven. Rent'.
buiten, m. = kinkhoest.
teu'ern, idles. (b.) = (nrbb.) (grond) kruien.
*mete, —, —11 = knots, knuppel; stok
(bij 't golfspel); stamper (eines %/briers) ; bout,
(kikker)billetje. feulettfOrmig = knotsvormig.
teulenfaim = lendelam. Sten m. —
knotsslag. Reuitentrtiger, m. = knotsdrager.
Steu'ler zie Resler.
Reu'per, m. —s = bovenste trias(laag).
!cult = kuisch, rein, eerbaar. antIt'bautn,
m. = kuischboom.
—n = (dft.) hut.
genic*, w.
= kuischheid enz., vgl.
Rettleb'beit, w.
euit. Reuldriatton, 1. = kuischlam.
kg = Ritogramm. Mgt. = fOniglicb. f. ^ .
= fur3erb anb: kortaf, zonder omslag.
(larbe) 1., (Stott) m. — kaki.
*Ott, m. —(e)s, —e = Khan (Tartarevorst).
bebi'be, m. —It, —It = Kkedive.
..fas u. „fen =
w.
kibitka, licht rijtuig (Russ.).
—n; serbfe, . = keker ; lathyrus.
Mi'djer, w.
Wtern, idles. (1.) = gichelen, giegelen.
misstoot. !idle**, ittn.
Rid°, m. —es, —e
(b.) = misstooten, missen. Ridley, m. —s,
m. —es, —e = kievit; toekijker (beim
Rartenipiel); fit freuen rote eitt R. = zoo
blij zijn als een engel. 1. = kievitsei;
-bloem. fie'bi4en, 'tin. (b.) = (beim Rarten=
spiel) toekijken. Stie'bilitteft, 1. = kievitsnest.
m. —5, — = kaak, kakebeen,
I.
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kinnebak. II. Meter, tv. —tt = (grove) den.
tielern = dennen, grenen. StiefernOols, 1. =
denne-, grenenhout.
Sele'lern1114tvitruter, tn.; •Winner, tn. = dennellpijlstaart; -spinner.
Meter:004lb, m. = dennebosch.
Mie'fe, w.
—tt = stoof.
Meter, m. —s, — = kijker; (zm.) uitkijk;
eitten auf'n R. baben = iem. in den kijker
(in de gaten) hebben. Mief'inbieWelt, m. —s,
—5 = die pas komt kijken, jonkie.
•
m. —(e)s, —e = schacht (einer Weber),
pen; kiel, schip. fcbto. (b.) = veeren
krijgen; beve(d)eren; (eitt ecbiff) kielen.
Mie'ler, m. —s, — = Kieler, Kielenaar, Kielsch
tiet'fOrmig = kielvormig. tiet'bolen, fcbto.
(b.) = kielhalen; schip) op zij leggen,
krengen.
Alet'troOf, m. = (iem. met een) kropgezwel;
misbaksel, monster.
Seletleit§ter, slicftter,
= kiellichter. Mel'vaunt, m. = (kiel)ruim. Stiet're4t, 1. = kie]-,
ankerrecht, -geld. Alen
1., =14tvinne,
w. = zaadhout, kolsem, tegenkiel. Mier=
fta$1, m. = kielstapel.
m. =
valsche kiel. Aiet'lvaffer, 1. = kielwater, -zog.
*Wine, W. —,
= kieuw.
Afe'menlIbeitel, m. ; g ittnederw. = kieuwildeksel;
-slak.
Mien, m. —(e)s = harsachtig hout; ber refine
St. = iets fijns. Stien'a0fet, m. = pijn-,
denneappel. Rienladel, w. = harsfakkel.
Mienlifabre,
= pijnitboom; -bars.
Stien't)oti, 1. = harsachtig hout, naaldhout.
= harsachtig, -houdend. Aien'at, 1. =
harsolie. Aien'ruf), m. = rookzwart, zwartsel.
m.
pijn-, harsspaan.
Aien'top#, m. = kinematograaf, bioskoop.
•
tv. —n = draag-, rugkorf; (groote)
strooien hoed. Ale'pentert, m. = marskramer.
Stied, m. —es = kiezel, grint; geld, splint.
fied'artig = grint-, steenachtig.
fientig zie fiesetig.
Sic
m. —s, — = kiezelsteen(tje), kei;
(gwst.) hagelkorrel, -steen. fiefetartig =
kiezel-, steenachtig. Stieleterbe,
= kiezelaarde. Metetam, = kiezelmergel. field=
tjart' = zoo hard als een kei. tiefeln, fdyw.
(b.) = begrinten; (fbb.) hagelen; (nrbb.) tollen.
[tielen,
u.
(b.) (id) fief e; for u. fiefte;
geforen u. getter') = kiezen].
MieO'erbe, w. = grint.
tied'etig = kieskeurig, lekker.
RicWfirttbe, w. = grint-, zandgroeve.
grunb, ttt. = grintgrond.
=
tiesartig. Stie6'fanb, m. = grint. RieWtveg,
m. = begrint pad, grintweg.
Mies, m. —es, —e = visscherswijk,
•
-hoek; nest (voor „kleine stad, klein dorp").
Afe'&e, to. = mand; kist; kooi; poes.
gilettatet, m. u. 1. —s = gekakel, geklets.
Miferifi', m. —s, —s = haan, kikereki; bas R.
= 't k., 't kukeleku.
Stit'be, to. —, —It = (fob.) feest, kermis.
title title = kielekiele.
!Wien, fd)w. (b.) = fladderen, (schp., v. 't zeil)
killen; (gwst.) liefkoozen.
Stilograntne, 1. = kilogram. Stitogranttnlm)e'.
ter, 1. u. m. = kilogrammeter. Milometer,
u. m. = kilometer. Aitometertieft (-bit=
lett), f.
kilometerboekje.

Rinbesteil.

AltoHivate, 1.; atvattftunbe, w. = kiloilwatt,
-wattuur.
Mitt, m. —(e)s, —e, Ailtgang, m. = laatavondbezoek.
Stitttm, m. —(e)s, Rinent(e), w. — kim
(van 't schip en „horizon"). Aim'me, w. —,
—n = keep, inkeping; rand, gergel; ook =
Stimm. tint'uten, fcbto. (b.) = gergelen, (in)kepen. ro. = (schb.) kimsteun.
Stitn'tnung, m. —, —en (zee)horizon, kim;
luchtspiegeling.
*into'no, m. —s, —s = kimono.
Snub, 1. —(e)s, —er = kind; non R. an =
van jongs af; vgl. Q3ab, Weuer, Siegel,
flame, Stall.
inb'bett, 1. = kraam(bed). Ainb'betterin, m. —,
—nett = kraamvrouw. Minb'ien, 1. —s, — =
kindje. Ain'belbier, f. = kandeel-, doopmaal.
Minbelei' zie Stinberei.
Ain'berlIbetvaOranitatt, w.; iblattern, M. =
kinderfibewaarplaats; -pokken.
*Were'', w. —, —en kinderachtigheid,
flauwiteit. Ritt'berfrau, w. = kindermeisje,
-juffrouw; [vroedvrouw]. Ain'berfreffer, m. —
boeman, bietebauw. Ain'bernarten, m. =
bewaar-, frObelschool; kinderspeeltuin.
bergratnerin, w. = bewaarschoolhouderes,
kinderjuffrouw. Rin'bergelb, f. = pupillegeld.
Seitebergefrbichte, ID.
kindervertelling.
berOort, m. = to-huffs voor schoolgaande
kinderen. Ain'berttapOer, w. = rammelaar,
rinkelbel. Ain'bertranttielt,
= kinderziekte.
Stin'berte4re, = katechismus. Siteber•
tetoer, m. = lager onderwijzer; katechizeermeester. ritt'berteiMt' = heel gemakkelijk; bas
ift I. = dat kan een klein kind. Min'bertiebe,
tv. = kinderliefde. Stin'bertieb, = kinderlied. tin'berlob = kinderloos. RittiberToffee%
tv. — = kinderloosheid.
Ain'berilutiik§en, 1.; oniirtten, f.; -morb, m. —
kinderlImeisje; -sprookje; -moord.
[Ain'bermubme, w. zie Rinberwiirterin].
Ain'bernumb, m. = kindermond; R. tut
Oabrbeit funb = kinderen zeggen de waarheid.
Rin'ber[ittarr, m., =Oecten, 131.; =Ooffen, 131.;
.raub, m.
kinderlIgek; -pokken; -grappen
(kinderachtigheden); -roof.
Ain'berfttrift, w. kinderboek, -geschrift.
Ain'berktut), m. = kinderschoen; er tat bie
R.. e ausgetreten, ausge3ogen, abgetreten,
[3ertreten] = hij is de k.. en ontwassen, heeft
de k . . en uitgetrokken. Ain'berfOiet, 1. =
kinderspel (ook fig.), gekheid. Stin'berftreid),
m. = kinderachtigheid.
Ain'berditube, w.; iftii014en, 1.; -taufe,
=
kinderlikamer (fig.: opvoeding); -stoeltje; -doop.
Ain'bertrontmel, to. = kindertrommel(tje).
berbater, m. = pleegvader. Alteber• totirterin,
tv. = kinderjuffrouw, -meisje, -verpleegster.
Stin'beriltviift4e, w.; -Welt, w. = kinderilwasch
(-goed, luiermand); -wereld.
Ain'ber5eit, w. = jeugd, kindsheid, kindertijd.
Stitt'bevaeug, 1. = kindergoed, luiermand.
beritt4t, w. = kinderopvoeding, pedagogie.
Ain'bedatter, 1. = kinderleeftijd, jeugd, jeugdige
leeftijd. Stin'bedbeine: von Sl..tt an = van
kindsbeen af. Ain'beRinb, 1. = kinds-, kleinkind. Min'bebtiebe, to. = kinderliefde. Mitt'.
bOttate,
= barensweeön, -nood. (Stitt'be6.
ftatt, tn.): an Skinbes etatt annebmett = als
kind aannemen. Rin'bebteil, 1. = kindsdeel,
-gedeelte.
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Stinb'Oeit, w. = kindsheid, jeugd. fitt'bittb =
kinderachtig; kindsch.
= als
een kind, kinderachtig.
1. —s, — —
kindje.
= kinderlijk, nalef, onnoozel.
kinderliefde, kinderlijke
*inblit§feit, W. —
gehechtheid; kinderlijkheid, nalveteit. Stub'.
Itftaft, w. = kindschap, ('t) kindzijn.
Sinbblotif, m. = onnoozele hals, uil(skuiken).
*Inblaufe, w. = kinderdoop.
Minentaitif, to. — = kinematika, bewegingsleer.
linematoilgrantne, 1. —a, —e; •firaOly, m. —en,
—en = kinematoligram (bewegingsbeeld);
-graaf.
finelift# = kinetisch; f..e energie = arbeidsvermogen van beweging. Minetograpfy, m.
en, —en = kinetograaf. Stittethfre4r, f. —s,
—e = kinetoskoop.
snuisterij, tierelanStittlerli#Men, —s, —
tijntje, snipsnaarderij, flauwiteit.
*inn, 1. —(e)s, —e = kin. afmebaden, =
kinnebak, kaak. g inttibadentratniq, m. —
kaakkramp.
ainstlibanb, 1.; •bart, m.; •grilb4ett, 1.; •tette,
w.; •fabe, w.; •riemen, m. = kinliband (keelband) ; -baard ; -kuiltje ; -ketting ; -nebak (kaak) ;
-riem (stormband).
arno, ainito00, m. (u. 1.) —s, —s = bioskoop.
*i'nolifm, m. = kinofilm.
m. —es, —e = kiosk.
•
—n = rotsspits]. *Wfel, 1. —a,
[*Wt e, w.
halve-maantje (gebakje).
•
w. = schommel, wip, balans;
randje; auf ber St, fteben = op 't randje, op
't punt van (om)vallen, van bankroet te gaan,
op springen, op de wip, zwak staan. fitro(e)fig
- zwak, wankel, op omvallen, faai. fio'Oen,
fdp., 1. intr. M.) = kantelen, bijna omvallen,
wippen; (mit bem etttl) wippen; (1.) =
(om)kantelen, omslaan, omwippen; 2. tr.
(1.) doen omslaan, (om)kantelen; (ben
/Infer) kippen; (6e1b) snoeien; (eier) tikken;
er fippte (binter) = hij gooide 'm om
(een borrel). *Wpm m. —s, — = kolentip;
unb Dipper
geldsnoeier, -vervalscher.
w. —, —en = geldsnoeierij, -vervalsching. SeiWfavren, m. = kipkar.
zie
—n = vizierlineaal.
StiplYvegel, w.
kipwagen, kipkar.
ANWMagen, tn.
m. —es, —e = kips (fijne Ind. koeiehuid
•
voor bovenleer).
Rirt§'berf, 1. = kerkdorp. Stfeif)e, —, —n =
kerk; kerkdienst; bie R. int torf bleibett
laffett = de kerk in 't midden laten, den vrede
trachten te bewaren; bie R. ums Dorf tragen =
onnoodigen omslag, omhaal maken. *irAen.
m. = aflaat. Seirltenagenbe, w. =
rituaal.
aferbentltifterte(v), m.; -amt, 1.; •bamt, m. —
kerklivoogd (ouderling); -ambt; -ban.
eir'fbenljbeamte(r), m.; •but§, 1.; •buf3e, w. =
kerkilbeambte ; -register; -boete.
airAenbiener, m. = kerkedienaar, sakristein.
giviebenlIbienft, In.; ofnOne, w. ; stenfter, 1. =
kerklldienst; -vaan (-vaandell; -raam.
1.; 'ganger, m.; •gebet, 1. —
kerkilfeest; -ganger; -gebed.
naar-de-kerk-gaan,
air'cbengeb(e)n, 1. =
kerkbezoek, -gang.
Stir'Oenligetb, 1.; •flenteinbe, w. = kerkligeld
(-inkomsten); -gemeente.

titre.
I.

g iedjettlIgemeinfOaft, w.; 'neat, f.; ,fielatte,
m.; •geftbite, w. = kerkilgemeenschap; -gerei ; -gezang; -geschiedenis.
stiv'oettil geleth 1.; •gut, 1.; .heilfge(r); .1a0r,
1. = kerkllwet; -goed; -heilige; -jaar.
AtrAenfatenber, m. = kerkkalender. itivAen.
Yaffe, w. = kerkekas.
w. -Stir'fbenlIfollefte, W.; •foniert, 1.;
kerkIjkollekte; -koncert; -leer.
ftivic§enticbt, f. = kerklicht; licht der kerk,
groot godgeleerde. StiedienntattO, w.
kerkmuis, -rat; vgl. arm. StirAeninufif, —
kerkmuziek. SeivAettorbnung, w. = kerk(e)ordening, kerkreglement, liturgie. Rierben.
patron, m. = kerkpatroon. airittestOolitif,
w. = kerkelijke politiek. fir'efienOotitifeb =
kerkelijk-politiek, politiek-kerkelijk.
ftietbenilrat, m.; •raub, m.; •re*, f. = kerkileraad (konsistorie; lid v. d. kerkeraad); -roof;
-recht (kanoniek recht).
fir'ibenrecbtfict = kerkrechtelijk.
retbt4telyer, .proteifor, m. = leeraar, professor
in 't kerkrecht.
giriebenliregiment, 1.; •larbe, w.; •ginger, tn. —
kerkilregeering (hierarchie); -zaak; -zanger.
m. = kerkilwet
Rierbenilla#ung, w.;
(-verordening); -schat.
Rietbenfitein, m. = uittreksel uit 't kerkregister.
m., 'fiend, 1.; •1.0altung,
w. = kerkilsieraad; -zegel ; -scheuring (schisma).
Rietbenforengef zie Rirtfprengel. StivAen•
ftaat, m. = Kerkelijke Btaat.
kerkilair'efonnitener, w.; •ftil, m.; •ftoet, m.
belasting; -stij1; -bus (offerblok).
•
alerflettlIftrate, w .; •itreit, In.; ROI, tn. —
kerkllstraf; -twist; -stoel (plaats in de kerk).
Stierbenlitag, m.; •tum, 1.; `hater, m.; •ber•
beffever, m. = kerkflvergadering (synode,
koncilie); -wezen; -varier; -hervormer.
RiettenbermOgen, 1. = kerkelijk vermogen,
k. bezit.
Seir'fbenliberfanonlung, w.;
w. —
kerklivergadering, -vizitatie.
air'Oenliboritanb, m.; •borfte4er, m.; .tuefen,
1.; •5eitung, w. = kerkllbestuur (-eraad);
-meester (ouderling); -wezen; -courant.
w. = kerkilbriefje
afecbenlIgettel, m.,
(dominee'sbriefje); -tucht.
m.; •bof, m. = kerkiluil;
Sirc§'Ileule, W.;
-gang; -hof.
=
Stir4lein, 1. —s, — = kerkje.
kerkelijk, kerksch. Stirtfriii6feit, w.
=
kerkelijkheid, vroomheid. Stivib inteilter, m. =
kerkmeester. ftirtb intelle, W.
kerkmis,
(dorps)kermis. Stirdyner, m.
—
koster,
kerk(e)dienaar.
1. = kerspel, parochie. geirOprengel, m. = diocees; kerspel.
w.; •turm, m. = kerkl!deur; -toren.
airO itututpolitif, w. = kleinsteedschheid,
bekrompenheid, esprit de clocher.
airdrilmeg, M.; •tueib(e), w. = kerkliweg (-pad) ;
-wijding (ook = .w etfj f eft).
dorpskermis, kerkfeest.
Sireblueifflett, f.
kerktijd.
SeireWgeit, w.
m. —n, —tt = Kirgies.
*irine4, Sterne, SeivInefle, Stinnle, w. —,
..meffen u. Rirtnien = kermis.
fienen, fdp. (b.) (gwst.) = buttern.
I. Wye = tam, , mak, gedwee, handelbaar ;
einen f. maten = iem. gedwee maken, klein
krijgen; f. werben = tam worden, toegeven.

Rine.

345
Zie ook E.

—n = tamheid enz., vgl.
II. *Wm tn.
Stirre I; ijseend; tortelduif.
3.
(1).)
temmen,
africhten, volgfir'ven, id)11
zaam, gedwee maken; lokken, aanhalen.
Strict, m. —es, —e = Stirfcbbranntwein.
kerseboom. Stirfstibeifler,
StirWbastut, m.
m. = appelvink. ifir14'bramtttoeht, m. =
kersebrandewijn, kirsch. Stiefebe, w. —,
=
kers; vgl. err. StivWfertt, m. kersepit.
Stirfc4lerstbeiter, m. = appelvink. Sfirftfr.
tuOess, m. = kersetaart. tivirb i rof kersrood.
Stirfcblinft, m.; •1144 m.; stuaffer, I . ; °Ott, to.
= kerselisap, -steel; -brandewijn ',kirsch); -tijd.
—s, — = kussentje.
1. —s,
overtrek,
— = kussen. Seifileatberiug, m.
kussensloop.
Itift4en, 1. —s, — = kistje, kassette.
= kist, koffer; ding, zaak(je).
to. —,
Stilt(en)basstut, m. = kistdam. Stiftuer, m.
kistemaker.
—5, —
ititftb, m. —es = prulwerk, knoeierij.
= (Mb.) koets, rijtuig. fitfibig
to. —,
prullerig, knoeierig, prul.., knoei...
Mitt, m. —(e)s, —e = kit (lijm, stopverf,
mastik) ; (slang) huis, hok. ftitet§ett, 1. —s, — =
(gevangenis), hok, nor, kast, bak.
Mittel, m. —s, — kiel, buis, bloeze. !WM.
rein = zuiver op de graat. Mittelfdiftrae, tn. -----huishoudschort.
fittest, fcbro. (b.) = (ver)kitten; lijmen.
StittfutOti, m. = steppevos (ook boat).
Bit), 1. —es, —e = jong ree. Mite, w. —,
—It = sik (jonge geit, long ree); (gwst.) kat.
inept, m. —s, — = kitteling, krieuweling,
prikkeling, streeling; jeukte, trek, lust; ber R.
foment einett an, iticbt einen; oergebt einem =
de lust bekruipt iem.; vergaat iem. ; einem
ben R. austrelben = iem. den lust doen vergaan.
Mitietbuften, m. = krieuwelhoest. fiti(e)tig=
kriebelig, gevoelig (voor kittelen); netelig,
lastig, teer. fit'aeln, fdpo. (b.) = kittelen,
krieuwen, prikkelen, streelen; fidj f. = zich
kittelen, zich prettig voelen, zich in stilte
verheugen. StiCter, m. —5, — kittelaar.
m. —s, —5 = kiwi (een struisvogel).
f. 5. = frinftigen .3abres. f. f. (*. St.) ----Rialle. kl
failerlidy-fi5nigIld).
flabalterst, fcbto. (b.)
(gwst.) ranselen; hard,
met rumoer loopen, lawaai maken.
fcbto. (1. u. b.) = kletsen,
find: kletst
smakken.
atab'be, w. —it klad(boek, -schrift);
schets, ontwerp, minuut. [Attab'bestbudj, —
kladboek].
flabberabat1(41 (spr.: . .daatsj) = krakl pats!
kletst m. = herrie, rumoer; debacle;
Kladderadatsch (naam v. e. satiriek tijdschrift).
Waft, m. —(e)s, —e = (ge)blaf; spleet. !Yaffe**,
fcbto. (b.) = gapen, wijd openstaan; (ook) =
flatten; flattenbe Ounbe = gapende wonde.
ftiiffen, fd)tv. (1.) = keffen, blaffen; kletsen.
*Fettle; m. —s, — keffer, blaffer, kletser.
—n = (slang) nietskoopende
Rtarte, w.
winkelbezoekster.
*tarter, to. —, —tt = vadem, vaam. *tarter.
(b.) =
Ooti, 1. = vaamhout. flartent,
vademen, vamen. atafterfetor, maw=(
m. = houtmeter.
ftaa'bar: f..er fall = geval, dat tot een proces
aanleiding kan geven; f. macbett lets
voor 't gerecht brengen; werben = een aan-

Stlappe.

klacht indienen. Mta'ge, w. —n = (jammer-,
wee)klacht, aanklacht, beschuldiging, eisch;
auf ecbabetterlat = eisch tot schadevergoeding; R. fiber etw., einen fiibren over lets,
iem. klagen; R. erbebett = klagen, een beech.
inbrengen; eine R. einreicben, anbringen,
eingebett = een a. indienen; eine R. anbangig
maten = een proces, zaak aanhangig maken;
vgl. ab elle n. ifta Reba)), m. = procesjager.
illa'geerbebulta zie Rlagerbebung. *la*.
frau, w. = klaag-, treurvrouw; steenuil.
Mal:104ft, w. = termijn (voor 't indienen v. d.
= klaagaktie, 't beroep enz.). 81411tgenebilfit,
(ge)dicht. ata'segelang, m. = klaagzang.
Atalleartutb, m. = reden tot klagen; grond van
klaag-, rouw-,
een aanklacht. Sfla'aejau6, 1.
sterfhuis.
= klaagtoon; .-lied.
ata'aelltaut, m.; .tieb,

ala'aeututter = sf rau.
Mitten, fcbto. (b.) = klagen, zich beklagen,

jammeren, treuren; een (aan)klacht indienen;
er bat es mit geflagt, er bat bet mit barliber
getlagt = hij heeft zich bij mij er over beklaagd;
um einen = iem. betreuren; auf ebelcbelbung,
auf Scbabenerfat f. = echtscheiding, schadevergoeding aanvragen, een eisch tot .. indienen.
fla'aeltb = klagend; aanklagend. Ata'ae.
Outft, m. = punt van aanklacht. nt.
—5, — = (aan)klager; (r.) eischer. Sita'aerist,
w. —, —nett klaagster; (r.) eischeres.
Sitag'erbebuna, to. = aanklacht. fiti'aerif4 =
van den klager, v. d. eischer. Itta'aeruf, m.
klagende roep, klaaggeroep. Sla'nefaMe, w. =
rechtszaak, proces. ala'fief*ift, to. =
(schriftelijke) aanklacht. itta'aeftimute, w. =
klaagstem, klagende stem. ataigetost, m. =
klaagtoon. Stla'aeiveib, = klaag-, treurvrouw.
= klagend; beklagenswaardig, jammerlijk, treurig, ellendig. attialit§feit, w. — —
beklagenswaardigheid enz.
I. flautist, 914 = (nrbb.) nauw, eng; beklemd,
gedrukt; verkleumd; krap, schaars(ch); slecht
bij kas, lens; klam, vochtig. II. *talnut(e),
w. —, —en = (ebb.) nauw dal, kloof.
atanenter, to. —, —it = kram, haak(je);
klem(houtje); gelcbtoeitte RI. = akkolade;
runbe, ecfige St. .n = ronde, vierkante haakjes.
flaut'utertt, fdp. (f'.) = krammen, klemmen;
zich vastklemmen.
lid) f.
alautotten, q31. = baksteenstukken enz., puin.
Stlautlx, to. —, —it = klamp.
= (gwst.) gitaar. Ilautpleu,
AtanWfe,
fcbto. (b.) = tokkelen, de gitaar bespelen.
alautOlet, 1. —s, — = (gwst.) haakje, krammeiem.
tje; einem ein St. Derfeten, anbangen
een poets bakken, iem. bekladden.
Matta, m. —(e)s, Rlange = klank, geluid ; einen
guten St. baben, von gutem R. rein = een
goeden klank, naam hebben; vat Gang.
Stiang'llboben, m.; •tatte, w.; •teOre, w. =
klankIlbodem; -lat; -leer.
flanglob = klankloos. atattaloliafeit, w. — =
klankloosheid. iflanaltaiOa§usung, =
klanknabootsing. ttattaireick .boll = klankvol, -rijk, helder. Selatteltiovt, f. = (helder)klinkend woord.
klap, vgl. tlipp.
flop!
caleche, kales.
ataptYltaife (spr.: ..sjeeze),
*IWO, w. —n = klep (einer fOlalcblne,
einer li5te); klap, blad (eines Ziftes); omslag, klep (an RIelbungslificfett); sleutel (eines
-Of ens); vliegeklap; klapvlies, zaadhulsel
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(einer FPflan3e); spiekpapiertje; in bie R.
gebett = naar kooi gaan, in zijnmandjekruipen;
halt' bie St. ! = hou je snuit! fla0'0en, fcbw.
(b.) = klappen, klapp(er)en; slaan, kloppen
(ook fig.), uitkomen, in orde, in den haak zijn;
bas llappt nicbt = dat klopt niet, komt niet
uit; wenn es Sum St. lommt = als 't ernst,
meenens wordt; Sum St. bringen = tot een
beslissing brengen. 4latrottliorn, 1. = klephoorn.
Stfab'ber, w. —, —tt = klepper, klapper, ratel,
rammelaar; klapspaan (an einer %table);
kastagnette; (plantn.) ratelaar. RfalrberbeItt,
1.: Wreuttb R. = vriend Hein. ItatYperbiinte,
'Wire = broodmager, zoo mager als een
geraamte, als een hout. 41o00erei', w. —,
—en = Rlappern II; ook: gewauwei,
geklets; prullaria, rommel. StiWberfpla, 1. =
knuppel. flittr0(e)rig = rammelig, krakerig,
zwak, gebrekkig, slap. Stfap'beriagb, w. =
kiop-, drijfjacht. 4140'0er/often, m. = rammelkast (piano). StatrOertnottn, m.: Wreunb R. =
vriend Hein. Stiab'berinauf, 1. zie 9131app et=
tit au!. 41a0'0ertniitile, w. = klappermol en.
I. Itatrpertt, fcbw. (b.) = klapperen, klepperen,
rammelen; reklame maken; mit ben Zalern I. =
de daalders laten rammelen, klinken; mit ben
ltugen I. = knipoogen. II. 4140'0ern, 1. — ('t)
klapperen, geklepper; St. gebiirt Sum banbwerf
= drukte maken, reklame behoort er nu eenmaal bij.
Stlatr0ertut1, w. = pimpernoot. 4140'0errole,
w. = klaproos. 4140'0erlitlattge, w. = ratelslang ; (berl.) stenotypiste. *lab'berfcfpfb, w.
= kladschuld. ittatrOeritord), m. = ooievaar,
lepelaar. 4140'0erto0f, m. = (plant) ratelaar,
hanekam.
414001ettfter, 1. = tuimelraam. flo001Ortnig =
klepvormig ; klapvliesvormig. StlaWborn, 1. =
klephoorn. 41aW1jorntterb, 1. = „klephoornvers" (indertijd in de Fliegende Blotter: een
grappig onzinvers). 41aWbut, m. = klap-,
klakhoed. 41atitrtentfer, in. = klaplooper (een
takel). 41400'ntObe1, f. = klap-, vouwmeubel.
flapping zie flapperig.
41n0.01ellet, .14, m. = klapstoel. 41a00'.
ft§eibe, w. = tuimelraam, -ruit. 414001tiefel,
m. = kaplaars. 4. 1aWftuf)1, In. = klap-,
vouwstoel. 41a00104, m. = klaptafel.
MOO, m. —es, —e u. Maple = klap (ook fig.),
slag, tik, pats; (er bat) einen St. = een klap
van den molen. floWlett, fcbw. (b.) = klappen
enz.
/tor = helder, doorzichtig, zuiver; duidelijk;
id) bin mir bariiber nicbt I. = 't is me niet
duid.; fiber etro. im I.. en fein = iets duid.,
h. inzien; ins I ..e feten, bringers = h. (duid.)
maken, ophelderen; I. wie 3weimal 3wei =
zoo duid. als tweemaal twee; f. wie Zinte, wie
Rlof3briibe = h. als modder; (von Sanb,
3ucfer, 2einwartb u. a.) fijn; (zm.) klaar;
vgl. eittid)enfett.
Mem ID., afetr'Oest, 1. = Klara, Klaartje.
Stleere, w. — = klaarheid, helderheid; klaringsmiddel; (ook) Klaartje. fiti'ven, fd)w. (b.) =
klaren; ophelderen, ontwarren; ii(1) 1. = ophelderen, helder, klaar worden; opgehelderd
worden. kfar'folt, w. — = helderheid enz.
vgl. liar; (ook) helder schijnsel. ftarie'ren,
fdp. (b.) = in-, uitklaren.
4tarineete, w. —, —n = klarinet. Atorinettift',
tn. —en, —en = klarinettist.

Stlavier.

atarillitt, w. —, —nett = Klaris.
flarlegen, Rim. (b.) = duidelijk maken, aantoonen. [Melte§ = duidelijk, helder]. *thief,
1. = klaarsel (suikerfabr.). 41(1'rung, w. — —
klaring; opheldering.
*tab, m. = Klaas. StfiWttett, 1. = Klaasje.
Stolle, w. —, —it = klasse, afdeeling.
41affeneittefte(r) = oudste, eerste in de klasse.
Afallenlibutt, 1.; .eintelfung, w.; .getft, m.;
•letiver, m. = klassejiboek; -indeeling ; -geest;
-onderwijzer.
41allettlotterie, w. = loterij in klassen. felal'=
fenftetter, w. = belasting naar klassen. Mal'.
fettitutmer, 1. = schoollokaal. Stinflift/ation',
ro. —, —en = klassifikatie. ttolfifiale'rett, fcfm.
(b.) = klassificeeren, klasseeren. ftfafilfer, m.
—s, — = klassiek schrijver, klassikus. florlift4
= klassiek. 41alliiittit', w. — = klassiciteit.
41afftii6Inu6, m. — = klassicisme.
atn'ter, m. —5, — ---- (nrbb.) smeervlek; lap,
lomp; slops, vuilpoes. llalerig = vuil; ellendig,
jammerlijk, mizerabel.
I. ffathfg = klets! klats! II. !Natick m. —es,
—e = klap, tik; (ge)klets, gebabbel, achterklap,
praatjes.
itlafiClbale, w.; =Katt, 1.; .bficble, w. -kletslitante (babbelkous); -blad; -bek (-tante;
klapbus, klakkebus).
Stfat'lifie, w. —, —n = vliegeklap; kletstante;
spiek-, smokkelpapiertje. ffarldgn, fcbro. (b.) —
klappen (ook: in de handen), kletsen, babbelen;
(ver)klappen; (nom 9legett) kletteren, kletsen, plassen; $eifall I. = applaudisseeren.
afatic4er, aftiticher, m. —s, — = kletser,
babbelaar. Stlatitterei', altitfttereV, to. —,
—en = kletserij ; achterklap; St. treiben =
kletsen, kwaadspreken. klatittieritt, *Mt'.
Ittierin, w. —, —nen = babbelaarster, klappei,
kletstante.
Slatittyllgelibichte, w. ; .gelellidiaft, w. —
kletsljpraatje (schandaaltje); -komitee.
Ilittldrbaft = babbelachtig, praatziek. *LOW.
tiaftigfeit, w. — = babbelachtigheid, babbelzucht. flat'fcbig = babbelachtig, praatziek.
SttotfOlefe, w., -maul, f. = babbelkous,
klappei, kletsbek. 41atItt'neft, 1. = babbelnest,
nest van een plaats. atotWrole, w. = klaproos. StlatlitiOnefter, tv., .1velb, 1. zie Ricci.
fcberin. Alatftirtift0, m. = kletstafel.
flau'ben, Tcfm. (b.) = pluizen, uitzoeken; (erts)
sorteeren; peuteren, kluiven, knabbelen;
(RartoffeIn) rooien; an (Tat.) 3u f. babett =
(fig.) aan lets te pl., te kl. hebben; fiber (Clt)
ob. an (Tat.) t. = over iets peinzen. Xfauberei',
w. —, —en = pluizerij, zifterij, zemelknooperij.
Stfaub'boli, 1. = sprokkelhout.
atau'e, w. —, —n = klauw, nagel, pocc;
pootje (hand van schrijven). ftau'en, fcbw. (b.) =
krabben, krabbelen (ook „schrijven"); wroeten;
gappen. stiau'enfett, f. = klauwevet. 4tou'en•
Web, m. = klauwslag. 41ou'enleucte, w. =
klauwzeer. flaula = klauwig.
alau6, tn., affitt6'0en, 1. = Klaas, Klaasje.
*tattle, w. —, —n = kluis, cal, hut; (fbb).
bergpas, engte; (gwst.) sluis. *Weld, w. —,
—11 = klauzule. Stfauleabetvofnier, 414116'ner,
m. —a, — = kluizenaar. *titular', w. —, —en
= afsluiting; afgesloten vertrek; (boek)slot.
alottfuearbeft, w. = proefwerk (in afgesloten
vertrek of onder toezicht).
[Stta'be, to. —, —n = toets]. 41abiatue, w. —,
—en = klaviatuur, toetsebord. *fabler', f.
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Stieinigteitstramerei,

zie ook E.
—5, —e = klavier, piano. Stlabier'auOiug,
m. = klavieruittreksel. atabieebenteitung,
= pianobegeleiding. Jelanterift', m. —en,
—en pianist. Sttabier'letyrev, m. = pianoonderwijzer. alabierlaite, w. = pianosnaar.
atabiericOtiillet, m. = ut-, c-sleutel. *tablet'',
itOute, w. = school, methode voor pianoonderwijs. Alabieeitunbe, w. = pianoles.
ate'be,
warkruid.
ateliellatbunt, 1. ;
1.; ibtuO, 1. = plakilalbum; -plaatje; -boek.
Rte'beteaut, 1. = kleefkruid. Ste'bemittet, 1. =
plakmiddel. fle'ben, ftw. (1.) = kleven,
plakken (ook „rentezegelsinpl."), hechten, vastzitten; am 3rbiftett, am 3eitlid)en I. aan
aardsche goederen gehecht zijn; er bat einen
f.
hij heeft te diep in 't glaasje gekeken,
heeft 'm om; tle'benbleiben,
(1.) = (schoj.)
blijven zitten. Ate'beOlafter, 1. = kleef-,
hechtpleister; er ift ein tittiges R. hij weet
van geen weggaan, is een plakker, plafonneur.
Sle'ber, m. —s, — = plakker (ook fig.); lijm-,
kleefstof. rte'b(e)tht, .rig = kleverig,
lijmerig, taai. Stle'b(e)rigteit, m. — = kleverigheld. Steb'nette, w.
silene. [Stleblithe,
w.
samengetrokken lettergreep]. StlebItoff,
m. = kleefstof.
Mao*, id)w. . = voldoende, toereikend zijn;
opschieten; ook = flecnen. flec'fern, id)w.
'b.) = morsen, knoeien (bij 't eten).
StledO, m. —es, —e = (inkt-, verf- enz)vlek,
vlak, klad; klets, klodder (eten e. d.). ttedlen,
fobw. (b.) = kladden, vlakken; knoeien,
broddelen; ook = fleden. Medley, m. —a,
— = kladder, knoeier. atedlever, w. —, —en=
kladderij, knoeierij, broddelarij, geknoei, gebroddel. tlettlig = vol vlekken en kladden,
beklad.
*tee, m. —(e)s = klaver; (in 't kaartspel)
klaveren; beutfter R. roode Id.; etw. abet
ben grilnen St. lobett = iets ophemelen, uitbundig prijzen. Setee'blatt, 1. = klaverblad
(ook fig.). flee'blattfOrmig = klaverbladvormig.
Mleeb'age (spr.: ..daazje), tv. = (vlk.) kleeren,
kleedij.
Stlee'lltetb, 1.; • tuttev, ; .treub 1. = klaverVeld;
-voe(de)r; -kruis (in de wapenk.).
Stleelati, 1. — zuringzout. teeltOtag, nt. =
klaverveld. Mlee'teufel, m. (een plant)
klavervreter.
*lei, m. —(e)s = klei, vette grond.
[ftei'ben, Ito). (b.) = vastkleven; vakwerk met
leem en stroo vullen]. m. —s, — =
leemarbeider; blauwe specht.
kleigrond.
alei'boben, m.
ateib, 1. —(e)s, —er = kleed (ook „bean" van
zeil); beldeeding; japon, jurk; kleeding,
voorkomen; R. . er mad)en 2eute = de kleeren
maken den man; fo etw. bleibt einem nid)t in
ben Stleibern [gingen, lett fid) nitt in bie Rleiber
= gaat je niet in de kleeren zitten. Stleiibage
zie SlIeebage. ttei'ben, fdjw. (b.) = (aan-,
be)kleeden; staan, passen, zitten; inkleeden
(in D3orte, in eine worm); weif3, icbmars ge=
fleibet in 't wit, in 't zwart gekleed; etw.
fleibet einen gut = staat, zit hem goed.
Stlei'berablage, w. —n garderobe; (mil.)
magazijn van kleeding. SterbevaufWanb, m. =
weelde van klee(de)ren, kleederpracht. Mei!'
berbarrbent, m. = voeringbombazijn.
alerberflbefen, m.; abiiget, m.; .biirite, w. =
kleedschuler; -hanger; -schuier (-borstel).

fiterberbfifte, w. = buste. Stlei'bergeiCift, I. =
kleerwinkel, kleedingmagazijn. Aterberge.
ftell, 1. kleerehanger, kapstok. Atei'ber.
Oaten, m. = kleerehaak. AteliberOalter, m. =
rokophouder. .Stlei'bertammer, to. = garde robe.
Sttei'berilmatOev, m.; matt, tn.; •motte, w.;
man, m. kleedmaker; -markt; -mot; -egek.
Sttel'bevorbnung, w. = kleedingreglement.
tei'berprae0t, w. = kleederpracht. aleVber.
m. rokophouder. atei'bertieget, m. =
kleerehanger, kapstok. SterberliOrant, m.,
1. = kleerkast. Stlei'beritod, m. -kapstok. Stlei'beriteff, m. = japonstof.
bertratpt,
= kleederdracht. Mlei'ber s
trObter, m. = uitdrager, kleerkoop. Atei'bev.
bone, m. = kleerevoorraad, garderobe.
fteiblam = gekleed, bevallig, net. Stlei'bung,
w. —, —en = kleeding, kleederdracht.
bungOftilet, 1. = kleedingstuk.
StleVe, w. —n = zemel(en); wet fit mifcbt
unter bie R., ben freffen bie Setue = al te goed
is buurmans gek.
Haien, ftw. (b.)
uitbaggeren; de klei omhoogwerken; morsen.
Steien'llbrot, 1. ; •mebt, 1. = zemellIbrood;
-meel (kornel).
kleiaarde. fteilg = kleiig,
StleVerbe,
kleiachtig, kleihoudend.
klein, gering, onbeduidend, min;
I. Hein
eitt f. menig (11); von
auf = van klein
af ; etw. St.. es iets kleins; ein R.. es
= een kleintje, een baby ; fiber ein t.. es
= binnen kort; es ift nod) um ein I.. es =
't zal niet lang meer Buren; bas ift mir ein
I.. es = dat is voor mij gemakkelijk, niets
waard; bei I.. em = allengs; einen friegen =
iem. klein krijgen, de baas worden; etw.
nid)t f. friegen fOnnett = iets niet begrijpen, er
geen gat in zien; his ins f ..fte = tot in de
kleinste bizonderheden; ber Wluf3 ift f. = is
laag; f. fcbreiben = klein schrijven, met een
gewone letter beginnen; f. benfen = laag,
bekrompen denken; f. Don einem benfen =
min over iem. denken; vgl. beig eb en, bif3d) en,
Oelb, grof3 I. e. a. II. Mein, f. —(e)5 =
kleine stukjes (vleesch e.d.); gruis (van kolen enz.).
filein'ardlitettur, tu. = kleinarchitektuur.
Klein-Azie. Stlein'bnOn,
Steinalien, 1.
=
lokaalspoor, tram(baan). Silein'bauer, m. =
kleine boer, pachter. zie Rlein.
grunbbefit. Stiein'betrieb, m. = klein bedrijf.
Ateinlften, 1. —s, — kleintje. flein'bentenb =
laag-, geringdenkend, kleingeestig, bekrompen.
Aleinelei', w. —, —en = beuzelarij, peuterigheid. flernern, ftw. (b.) = verkleinen, herleiden.
flei'ne0, Stlei'ne6 zie Hein I.
zie geringfilgig.] =
kleinvoetig, met kleine voeten. Atein'getb, 1. =
kleingeld; er wirb fton St. nebmen = hij zal
zich wel laten afdingen (fig.), vgl. Hein b ei.
geben tleiniatitubig = kleingeloovig; -moedig, -hartig. alein'grunDbetiO, m. = klein
grondbezit. atein'Oanbet, m. = kleinhandel.
Alein'Oiinbter, m. = kleinhandelaar. Stein'.
Oen, w. — = kleinheid, geringe omvang,
geringheid; kleinigheid.
Oftei'nigteit, w. —, —en = kleinigheid, bagatel,
nietigheid. Stteiltigteitetamer, m. = treuzelaar, beuzelaar, peuteraar, keutelaar, vitter.
StleiltigteitOtrinnerei, w. peuterigheid,
gepeuter, peuterig gedoe.
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flinten.

Zie ook a.
Sleinfiteberbanabr'anitalt, = kinderbewaarplaats. Meittifrant, ,m. = kleinhandel, winkeltje.
aleingramer, m. = (kleine) winkelier, kruidenier. Slein'frieg, m. = guerilla(oorlog).
fleing aut = moedeloos; schuchter, benepen,
in zijn wiek geschoten. Min gle§ =
onbeduidend], kleingeestig, bekrompen, armzalig. Meinliclifett, tu. — = onbeduidendheid
enz. Slanging, m. —s, —e = beuzelaar,
peuteraar, pedant; kleintje, baby; dwergbloem.
Slein'tnaler, m. = miniatuurschilder. Akin'.
menter, m. = [fat; peuteraar in wetensch. en
letteren]; kleine baas (eig.). Mein'utut, m.
kleinmoedigheid, versaagdheid. flein'miitig
kleinmoedig, bloohartig. Alein'ob, I. —(e)s,
—e u o'biett = kleinood, juweel, schat.
Sleingc§utieb, m. = kleinsmid, slotemaker.
alein'itaat, m. = kleine staat. Slein'itaaterer,
tv. — = (politiek van) kleine staten. Mania
itabt, w. = Maine stad; provinciestad.
itiibter, m. = bewoner van een kleine stad,
iem. uit de provincie, provinciaal, kleinsteedsch
persoon. Sleingtabterer,tv.— = kleinsteedschheld. fleittltabtiftli kleinsteedsch, bekrompen. Slein'itellbrettner, m. = dagbrander.
Sleingierfauf, m. = verkoop in 't klein.
1. = kleinvee. Mein'tvare, tv. =
galanterieen. Slein'tvalfer, 1. = laag water.
Sleitetualierittlage, w. = bijslag op de vracht
bij laag water. Meinimitb, = Mein wild.
Merger, m. —5 = stijfsel, plaksel; Im R.
ten = in de verlegenheid, in de rats zitten;
vgl. lM etite r. fler fterig gestijfseld, vol
stijfsel, kleverig, pappig. MeriterlarMen, 1. —
spuuglok. fleritertt, 143% (b.) = stijfselen,
plakken.
m. ; 'need, m.; 'toe ? m.
-pannetje; -pot.
(nrbb.) kleiweg.
Stermeg, m.
Menem, —, —11 = klem(haak, -schroef);
in ber R. fitett = in de klem, in 't nauw zitten;
platzak zijn. nettenten, !dm. (b.) = klemmen,
drukken, nijpen; gappen. Slettenter, m. —s,
= lorgnet, neusnijper; klem(haak). Monne.
oaten, m. = klemhaak, houvast. Slentue.
it§raube, v). = klemschroef.
SleutOter, m. —s, = blikslager. *tent'.
nerarbeit, w. = blikslagerswerk. Manp.
never, tv. —, —en = blikslagerij. SlentW.
nerlianbtuerf, 1. = blikslagersambacht.
blikwaren, -werk.
nertuare, w.
SlaYOer, m. —s, = klepper, paard, knol.
SlOtotnanie', — = kleptomanie, steelzucht.
Unita' = klerikaal, kerkelijk. Sle'rifer, m.
—5, — = klerikus, geestelijke. Sterner, w.
= klerezie, geestelijkheid. *le'rub, m. —
klerus, geestelijkheid.
Stage, w. = klis, klit, klet; rid) tvie
eine R. an erten bangen (ii). alettenferbel,
m. = kervel; doornzaad. alettenitange, tv. —
lijmstokje. Slettetritutriel, w. = stekelnoot.
*letterer, tv. —, —en = geklauter, klauter-,
klimpartij. Mettereilett, 1. = klimijzer, spoor.
klauteraar. Metter.
*letterer, m. —s, —
gait% 1. = klimtoestel. Slettertnaft, m.
mast (voor 't mastklimmen). flet'tern, ftw.
(b.) = klauteren, klimmen. SletterKlanae,
= klimplant. Sletteritange, m. = klimpaal;
ook = -mart. Sletteriibung, w. = klimoefening. Slettertiogel, m. = klimvogel.
Kleefsch.
Melte, = Kleef.
Sliefer, m. —s, — = (gwst.) knikker.

fd)tv. (l.)
(gwst.) knikkeren, morsen (met
eten enz.); babbelen, klikken.
ft. u. fcbtv. (b.) (td) fliebe; flob tt.
fliebte; fli3be u. fliebte; fliebe! gefloben u.
gelltebt) = klieven, klooven, splijten.
*tient', m. —en, --en = Idient; klant. *neuter,
—, —en, SlientfOaft, w. — = ldientele,
klandizie, klanten; .klienten.
RYie'idje, w. —, —It = schar.
flieticOig zie glitid)tg.
Miff: mit R. unb Rlaff = blaffend, onder
geblaf; f. !Taff! = waf, wafl
*Irma, 1. —5, —5 u. —te = klimaat.
= klimatisch. Slintatologie', w.
--n
klimatologie, leer van 't klimaat.
—e = klimax, opklimming.
m. u. 1. —s = drukte, omhaal;
partij, feest; onzin; bet 3's tit grof3er =
bij de Z's is er een groote fuif.
wilde wingerd.
MintIne, ID. —,
flinenten, ft. (b. u. f.) (td) flimme; flomm;flOmme;
flimme! geflommett) = klimmen, klauteren.
Minn'aug, m. = optrek (aan 't rek); eitten
R. madrn = zich optrekken.
—en = gerammel, getjingel
SlimOever, tv.
(op een piano enz.). Stlim'Oerfr4e, tn. = (ong.)
pianist, tjingelaar; vgl. rite. itlitniiier.
fatten, m. = rammelkast (piano). flim'per.
Hein' = heel klein. flim'Oern, fcbtv. (b.) =
rammelen, tjingelen.
RYim'f zie R ltnf e.
fling! = kling! klingelingl
Slin'ge, w. —, —It = kling, lemmet, staal,
degen; erne gute, brave fd)lagen, filbrett =
goed den degen hanteeren, (fig.) goed kunnen
eten, 'm goed kunnen raken; fiber bie R.
fpringen fallen = over de kling jagen; fiber We
R. fpringen milffen = over de kling gejaagd
worden; nor We R. forbern = uitdagen; bet
ber
bletben = bij de zaak blijven; nor ber
baben = voor den boeg, voor de borst
hebben;
(fbb.) = (ook) stortbeek, kloof.
Slin'gel, w. —n = bel, schel; We R. ate.
ben = (aan)bellen. Slin'gelattlage, w. = belaanleg, -installatie. Slitt'gelbabn, w. = lokaalkerke-, armezakje.
spoor. Slin'gelbeutel, m.
Mitegetheuteltritger, m. = kollektant. Alin'.
= rammelaar, rinkelbel.
gelfabver, m. = aanbellend bedelaar-inbreker.
^lin'gelgrtf f, m. = belknop. Megan, idno. (b.)
= (aan)bellen, schellen; (nad)) bem aRabcbett f.
= (om) 't meisje bellen; es Hingelt = er wordt
gebeld. Stitegeticintur, w.
schelkoord.
m. = schelknop, -draad, bel.
flin'gen, ft. (b.) (tab Hinge; Hang; flange;
Hinge! geflungen) = klikken, luiden; bte
Obren f. mix = mijn ooren tuiten; bas flingt
mir nod) in ben Dbrett (If); mit f . .bem epteI =
met voile muziek, met slaande trom; bas
flingt unb Happt nicbt = dat klopt niet, dat
komt niet uit; f .ber Wroft = felie vorst.
MitegatiMutieb, m. = zwaardveger.
[Sling'gebii§t, 1. = klinkert, sonnet].
I. itling'flang, m. = klinkklank, leege woordepraal. II.
= kling klang!
m. =
klingeling!
klinksteen, fonoliet.
SWIM, —, —en = kliniek. *Wittier, m. —s,
— = docent en leerling aan een kliniek.
1. —s, . fen = kliniek. flrniN
klinisch.
(deur)klink. Mans,
w.

alinfer.
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Stiump.

Zie ook E.
VP,. (1) .) = de Mink op-, neerdrukken; op
de klink doers; (smidsw.) klinken.
g lin'ter, ttt. —9, — = klinker(steen).
*fin i te, ittinle, U. —, —tt = (gwst.) reet,
spleet, scheur.
Al't'o, w. = Kilo (muze v. d. geschiedenis).
MOO (fliWflaW)! = klikklakl klipklap!
knipknapt flip# nub flan = heel duidelijk;
in orde. R. fpielett = knikkeren.
it tip'pe, to. —, —It = klip; blittbe R. = blinde kl.
ftiplien, ftw. (b.) = kleppen, klappen.
g 1iP'Pen111(§, m. = Mipvisch. ftWOenreic§,
-boll = vol klippen, klipperijk.
StlitrPer, nt. —s, — = klopper, houten hamer;
klipper(schip). flip'Oern,ftw. (Ii.) = klepperen.
StliPplifcb, m. = klipvisch. fliPliig = vol
klippen.
itlipplvant, m. = snuisterijen(winkel). Tipp'•
!rug, m., =Knife, w. = kleine herberg,
kroeg. Stlippittulb, w. = klad-, kliekschuld.
*UP/04We, w. = kleinkinderschooltje,
atipplctiiter, tn. = a-b-leerling. gliopluerr,
1. = klein, onbeduidend werk, goed.
Myr! = ring! rink!
I. Were's, ftw. (b.) = rammelen, rinkelen,
kletteren; (von Olafern) klinken. II. *nevelt,
1. = gerammel, gekletter, geklink.
ftietig = rammelend.
SittiKee', 1. —s, —s = cliché, afgietsel. Ttlicbie' •
rest, ftw. (b.) = clicheeren.
Shiftier', 1. —s, —e = klisteer(spuit), inspuiting, lavement. aliftier'llnifie, w. =
klisteerspuit. Mitie'ren, fobw. (b.) = klisteeren.
Sfilovid, w. —, — U. ..ribes = klitoris,
kittelaar.
flitti6! = klets! Slit'14e, w. —, —tt = (in
Stlefien) (armoedig) landgoed; (ook) vliegeklap. [flitliten, fcbw. (b.) = klappen]. flit'.
Kenaff = kletsnat. flitirbig(es trot) =
week, papperig. flitli§irtatfdr ! = klets!
ttitfcb'nor = kletsnat.
*titter, m. —s, — = vlek, kiad. flitlerig =
gevlekt, vlekkig. flitlent, fcbto. (b.) = vlakken,
kladden, morsen. alitterldiuth, w. = kladschuld. flittrig zie flitterig.
*Wale, tv. —, —n = riool, zinkput; (dierk.)
kloaka. aloalentier, 1. = kloakadier.
Mto'ben, m —s, — = blok (hout, voor den haard,
van de katrol , ook fig.), vogelklem, klemhaak,
houvast, hengsel, schaar (van de balans), handschroef; bundel vlas. flo'bis = zwaar, massief,
lomp, onbehouwen.
/alien, fcbtv. (b.) = bazelen, honderd-uit
praten; lamenteeren. 121504ttad, m. = gebazel; R. baltett = flatten.
alaplet zie Sliapper. floplen, fdp. (b.) =
kloppen, slaan, tikken; matt, es flopft = er
wordt geklopt; (einem auf bie Winger) tikken.
ftWeln, fcbto. (1.) = tikk(el)en. Ittopler,
m. —s, — = (deur)klopper. aleelectter,
tn. = [schermmeester] ; vechtersbaas, schreeuwer, zwetser. Atooffetilterei, IP. = vechtpartij, gevecht; gezwets. aloOrbennit, m. -klophengst. SeloOrpeitftfle, w. = karwats.
MOW, $1. = slaag. 160'Oe1, m. —s, — =
klopper,, klepel; klos (bet apitettarbeiter) ; knuppel. • RIWPelarbeit, ro. = klos-, kantwerk.
flOP'Oetn, ftw. (b.) = knuppelen; (kant)
klossen, kant maken. 410013einabel, w. =
kantnaald. Stiap'pe1101.4en, $1. = gekloste kant.
Stialr#elguirn, m. = kantgaren, giOWterin,
w. —, —nen = kantwerkster,

Stio#6, m. —es, —e = balletje (gehakt).
Selefett i , 1. —(e)s, —e u. —s = klozet, W. C.
itio% (met d), m. —es, RIO13e = klont, kluit
(garde, boter); balletje) (v. vleesch, deeg e. d.),
poffer. alefrOviifte, w. = (eig.) balletjessaus,
vgl. flar. alOrdien, 1. —s, — = balletje.
alo'itev, 1. —s, %lifter = klooster.
itio'iternabt, m.; mbvaut§, m.; .bruber, m. =
kloosterljabt; -gebruik; -broeder.
itio'fterlifrau, to.; .fraulein, f. = kloosterilvrouw (priores); -juffer (non).
Stioltevligang, m.; .ge§orlant, m.; =Raft.
tie(r), m.; g getiibbe, 1. = kloosterligang;
-tucht; -geestelijke; -gelofte.
AtelterlIgeleit14aft, w.; .infalle, m.; .firdie,
w.; .leben, 1.; .teute, IN. = kloosterligemeente;
-ling; -kerk; -Leven; -lingen.
flallerlicb = kloosterlijk, -achtig, klooster.. .,
(ook fig.). RID'fterliiVeit, w. — = kloosterachtigheid, -Leven. StWiterting, m. —s, —e =
kloosterling.
AtiriterilmOnO, nt.; sorbnung, to.; •pforte, w. =
kloosterlimonnik; -orde; -poort.
alo ' iterlIf etule, w .; . 1e4toefter, w.;; iftrafe, w. =
kloosterilschool; -zuster; -straf.
Stio'ftetlitoefen, 1.; .ielte, w.; -suit, w. =
kloosterilwezen; -cel ; -tucht.
tialevn, ftw. (b.) = (bed ) treuzelen.
*loth m. —es, RH* = blok (ook fig); lomperd,
lummel, houten Klaas; einen R. am rein
babett = een b. aan 't been hebben; vgl.
Reit.
Mato, tv. —, —tt = (mt.) gedroogde peer.
flotlig = lomp, houterig, onbehouwen; f. Wel
ffielb = een heele born duiten; f. be3al)len =
kolossaal betalen. Stiolyfopf, m. = dik-, domkop. Stiotylc4110, m. = klomp, holsblok.
Minis', m. —s, —s = klub, societeit. alubbilti,
m. —en, —en = (klub-, societeits)lid. *tub'.
butte, w. = klubhut (van de Alpenklub).
Mtub'lofal, 1. = klub-, societeitslokaal. *tub'.
IOW, m. = klubstoel.
atue'te zie (i;lucfe.
fluelern, fcbw. (b.) = blubberen, tikkelen.
*W i fe zie Oluf e.
Stu% to. —, Rtilfte = kloof (ook fig.), spleet,
diepte; tang; (gwst.) gekloofd stuk hout;
(Omit.) pak (kleeren).
tiurtig, tilifi tig = met kloven, met spleten.
ttug (fliiger, fliigft) = wijs, verstandig, knap,
bij-de-hand, schrander, slim; nid)t f. werbett
Mitten cue = niet wijs kunnen worden uit;
nun bin icb not fo I. tote vorber = nu ben ik
nog even wijs; er lit nid)t red)t I. = niet goed
wijs; butt Stbaben wirb matt I. = door Schade
en schande wordt men wijs; ber StMgite gibt twit
= de wijste geeft toe. atiinelei', w. —, —ett =
muggezifterij, haarklooverij, sofisterij. Millein,
ftw. (b.) = muggeziften, haarklooven, spitsvondig redeneeren. StIun'Oeit, w. —, —en =
wijsheid,verstand,schranderheid,beleid.Situg's
fyitilleifoe, %rend, tv. = voorzorgs-, voorzichtigheidsmaatregel. MliIg'ler, m. —s, — =
muggezifter, haarkloover. fliinlie# = verstandig, wijselijk, beleidvol. Alfigling, m. —s,
—e = Rliigler.
alug'ittnnt4, slitnader, sltbintilier, .14nee0er,
m. = iem. die praat, alsof hij er verstand van
had. tittglifitnufen, fcbw. (b.) = praten alsof
men er verstand van heeft.
Stump, m. —(e)s, —e u. RI-iimpe = vleesch-,
Waal; [klomp, menigte]; ook = RIumpen.
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Zie ook W.
StliintO'ifjeu, 1. —5, — = stukje, brokje;
klonter, klontje (in Wliiirigfeiten).
I. Situnt'Ott, m. —s, — = verwarde massa,
hoop, brok, homp, klomp; kluit (erbe); klonter
(8Iut). II. Hunt*** 114, icbw. (b.) = zich in
een klomp samenballen, klonteren.
rtunt'Oentoeile = bij hoopen, in massa's, in
klonters. fliint'Vevig = klonterig, geklonterd.
SituntlOttii, m. = horrelvoet. ttuntipig,
ttuntWrig, ttihttli'vig = klonterig.
Stlutnie zie Sklunie.
*Mullet, m. —s, — = (gwst.) kluwen; kliek,
aanhang.
Stun'fey, w. —, —n ob. m. —s,— = kwast,
hanger; klompje vuil, slikrand. flun't(e)rig =
bespat, met slijk.
alitutd), m. —es, Rifinidr = week, klef gebak.
*tun*, w. —, --n = spleet, scheur.
Situ#'4,e, w. —, —n = klem, tang, draadsnijijzer; einen in bie R. friegen = iem. in zijn
vingers, te pakken krijgen.
RUM, w. —, —It = kluisgat.
Mule, to. —, —n = (gwst.) kluit.
fliiteett, fcbto. (b.) = (gwst.) peuteren, peuterig
werken.
afili ber, m. —s, — = kluiver (een zeil).
StliVberbaunt, m. = kluiverboom, kluifhout.
MOOltta, 1. —5, „men zie RIlitier.
km = Rilometer. I. 9^/(t6). = t ftnftigen
IR onat(s): (van) de volgende maand.
bulb/bent, id)w. (b.) = knabbelen, knagen.
Ana'be, m. --n, —It = knaap, jongen, [dienaar,
knecht, ambachtsleerling]; alter R. = oude
jongen, kameraad. Mna'benniter, 1. = knapeleeftijd.tna'benbaft = jongensachtig. Ana'ben.
battigfeit,to. — = jongensachtigheid.Stnalten:
front, I. = standelkruid, orchis.
Shutlettilictute, w.; =famine, w.; sitreit§, m.;
*Rit, w. = jongenslischool; -stem; -streek; -tijd.
Attaben• unb 9)MbAentioti zie Rinberbort.
Attiibleitt, 1. --s, — = knaapj . , ventje, jongetje.
!nail! = knak! krak! **tad, m. —(e)s, —e =
knak, scheur, barst. Shutd'beere, to. = (zand)aardbei. tuaeten, ftw. (b.) = (lJMR ufw.)
kraken; berptt ftt. = (scherts.) harten breken;
(ook) bie etiege fttadt = de trap kraakt; (mit
ben Wittgern) knakken. tnaefebotr = propol. anadintanbet, w. = kraakamandel.
anneter zie 9103fnacfer. fttaefevig =
krakend, bros. fttaclent, id)w. (1.) = knetteren. Attai14, m. —es = knak; bas (bias
bat einen R. = is gebarsten; er Eat einen
R. = hij heeft een knak gekregen; ein
alter R. = een oud gebrekkig man; I.! = knak!
kralil tnadWilig = aftands. tnaiefen, Ito).
(l.) = kraken, knakken. Stuattnurft, w. =
knakworst.
attag'ne, tn. —, —n = knoest, kwast; houten
pen (om iets aan te hangers bilv.).
Snail', m. —(e)s, —e u. Sind& = knal (Don
Oewebren); klap (ber 13eitid)e); slag; R. unb
Wall = op Bens, plotseling, op stel en sprong.
Shtall'Ilblei, 14 : bonbon, m. = knallilood;
-bonbon.
attaft'bvief, m. = klappertje. attarrbiittle, w.
= klapbus. Simile, tr. —, —tt = slag (an
einen q3eitid)e). litttnireffeft, m. = knaleffekt.
Innilen, id)w. (b.) = knallen (non ffiewebren);
klappen (mit ber $eitid)e); ploffen, slaan.
Shtatt'Perble, to.; 'frudit, w., sga6, 1.; :gab:
(Oblate, 1. = knalijbolletje; -vrucht, -gas;
-gasblaaspijp.

tuattlletb': hardgeel. ituatt'gta6, 1. = springglas, glastraan. Anatt igolb, 1. = knalgoud.
/walla = opvallend, hard. annttInolet, to. =
klapper (op rails). Attaillrroli, m. = oerbranie.
Anattlutlber, 1. = knalpoeder. Stuall'qued.
rither, 1. = knalkwik. funiVroV = hardrood.
tnall'Ictu'er = knalzuur ; II. . es ea13 = kn.
zout. attaitittote, w. = knalvrucht; oorveeg.
anattlignat, 1. = knalsein. Attattlither, V.
= knalzilver.
ftta#4) = nauw, eng(sluitend); krap, zuinig,
schraal, karig, schaarsch; stijf; bas Melb in
bet ibm I., er in I. mit Oelb = hij zit krap in
't geld; es wirb f. bei ibm = 't wordt schraal
bij hem; es gebt bamit I. 3u = 't is daarmee
armoedig gesteld; er bat rein 1.. es 91usfommen,
er fommt nur f. aus = hij komt maar amper,
maar net uit, ruim heeft hij 't niet; nicbt 3u I.!
= niet geringl geen klein beetje! zie ook
batten, 9tot.
atta4r0e, m. —n, —tt = (edel-, schild)knaap;
mijnwerker; [knecht, gezel].
fnappentang' = (stud.) ternauwernood.
tnapliett, id)to. (b.) = knappen; knetteren;
(gwst.) op en neer bewegen, hippen; pakken.
ttutlYpern, icbto. (b.) = knabbelen, knagen.
AnaWbeit, w. — = nauwheid, engsluitendheid; schaarschte, gebrek.
AttaplYlad, m. = knapzak, ransel.
AttalWIttaft, w. —, —en = mijnwerkersvereeniging, -bond. anaWftbaftbtalie, w. =
mijnwerkerskas. SnaWittaftOberbattb, .bereitt, m. = mijnwerkersbond.
ftta0b! = knap! krak! ittaPlen, fcbw. (b.) =
afknijpen, beknibbelen.
ftureoe(t)n, fcbw. (b.) = (gwst.) kluiven,
knabbelen.
Shuteye, w. —, —n = ratel; spuit (voor ,.geweer"); knol („horloge"). Ituterett, icbw. (b.) —
knarsen, kraken, ratelen. fttatlett, icbw. (b.) =
fnarren.
Alta% m. —(e)s, —e = knoest; kruin (v. 't
hoofd); kerel.
attalter, m. —s, — = k(a)naster (een tabak);
oud boek, oude boekewurm, oude paai. Ana':
Iterbart, m. = oude brombeer, knorrepot,
paai. fttalterig zie fnaltrig. tna'itern, fcbw.
(1.) = knetteren, kraken; brommen, mopperen. Inalt(r)in = knoestig.
ttint'Aen, fcbw. (l.) = smakken; stukknarsen.
Tnattern, id)w. (b.) = knetteren, knappen.
Mated, 1. (u. m.) —5, — = kluwen (ook fig.).
Ittiin'elfavutig = als (in den vorm van) een
kluwen. tnateetn, fcbto. (1.) = op een kluwen
wikkelen, winden.
Attan'er, m. —s, — = hard gesteente.
attauf, m. —(e)s, Stnetufe = kapiteel, kop (v.
een zuil); gevest, greep (eines Degens).
fttatt'Vetn, idm. (l.) = knabbelen, knagen,
kluiven; peuteren, prutsen.
Sittauler, m. —s, — = vrek, gierigaard,
schraper. Attattfevei', w. —, —en = vrekkigheid.
tnattlerig = vrekk(er)ig, krenterig, schraperig.
tnattlern, id)ro. (.)b = schrapen, vrekkig,
krenterig zijn.
anautfc§, m. —es, —e u. SInetutidr = kreuk
kreukel. Inattficten, fcbto. (b.) = (ver)kreuken,
kreukelen.
Shte'bel, m. —5, — = knevel, breidel-, span-,
pakstok; knuppel; mondprang; kreukel. Mite':
belbayt, In. = knevel, snor(rebaard). ihteibel.
Ools, 1. = breidel-, span-, pakstok, knevel.
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tne'beln, fcl)w. (1).) = knevelen, prangen.
SuetOt, m. —(e)s, —e = knecht, dienaar,
bediende; slaaf; [soldaat; Bezel]. !nettle's,
fd)w. (1.) knechten, onderwerpen, onder
't juk brengen, verdrukken, tot slaaf makes.
= slaafsch, onderdanig, kruiperig.
w. — = knechtschap, dienstbaarheid, slavernij. StneWbienft, m. =
knechtsdienst. aneOlung, w. — onderwerping, knechting, onderdrukking.
Snit nt. —(e)s, —e = (schoenmakers-,
tuinmans)mes, knijf. fneffen, rt. (1).) (id)
fneife; Miff; gehtiffen) = knijpen, nijpen,
knellen; er of knibbelen. m. —s, — =
lorgnet, neus(k)nijper. Sneinange, to. ---nijptang. Stnei# zie Rneif.
SneiWabenb, nt. = fuif, jool, kroegavond.
= tangetje, klem; herberg,
netpe, w. —,
kroeg; jool, fuif; [(stud.) kast]. ftteiliett,
(1.) = knijpen (in deze bet. een enkelen keer:
Inipp; gefttippett), knellen; fuiven, kroegloopen,
pimpelen; es fneipt mid) im teibe = ik heb
kramp in 't lijf. *netOen, 1. —s knijpen;
kramp; kroeglooperij. Stteilienleben, I. =
herberg-, kroegleven. Mneiperei', to. —, —en =
kroeglooperij, zuiperij. Stteip'nenie, 1. =
steunpilaar van de kroeg, fuifgenie. Stteipi.
MD, 1. = kroeg-, drinklied. StteiWnante, tn. =
bijnaam (eines Stubenten). Mita m. —
kroeghouder, kastelein. aneiplange, to. =
nijptang.
Mueller, in. —s = gemeene tabak, „Amersfoorter."
**la, m. —en, —e = Knees (Russisch, Serv.
hoogadellijke).
tneten, fdm. (b.) = kneden; masseeren.
II. Mne'ten, 1. —s ('t) kneden, massage.
*Stitt m. —(e)s, —e = knik, knak, barst; knie
(in einem (basrobr 3. $.); kink (im Zan);
heg, haag; kreupelhout, struikgewas. Snit'•
f(e)bein, 1. knikkebeen; „knickebein"
(likeurtje met eierdooier). Stsid'ef, 1. = kneusje
(gekneusd el). fnic'fen, icbtv. (b.) = knikken,
knakken, springen, barsten; buigen; (einen
W1ob) knappen; (einen baien) den nek omdraaien. Sniffer, m. —s, — = vrek,
gierigaard; parasol; knipmes; vloo; knikker.
Snideret, to. —, —en = vrekkigheid, krenterigheid, schrielheid. tnia(e)vig = krenterig,
gierig, schriel. ftticlent, idpo. (1.) = zuinig,
schriel, krenterig zijn, schrapen; knikkeren.
MnidO, m. —es, —e = buiging, nijging, dienaar, dienaresse, knik; knak, barst. fniirjett,
fd)w. (b.) = buigen, nijgen, knikken.
ante, 1. —s, — = knie (ook fig.), elleboog (in
Buis bijv.); fibers R. brecben = lets in de
gauwigheid, met den Franschen slag afdoen.
Mnie'bet, m. —s, — = (gwst.) stuk, homp.
*nie'beuge, tv. = kniebuiging (de handeling);
knieboog, -holte. Snie'beugung, w. = kniebuiging -val, voetval. Mnie'bug, m. = knieboog. Snie'biiget, m. = kniestuk (aus Leber,
Stab1 u. a.). fnie'(e)n, icbw. (b.) = knielen.
= onderworpen, deemoedig, op de
knieen, geknield. tnielartnig = knie-, elleboogvormig.
to.; .gelent, T.; gnicbt, =
kniellviool (gamba, violoncel); -gewricht; -jicht.
tnieljorb' = zoo hoog als een (mijn) knie.
nie'11004,1.;
FPI.; •fe4le,
siteber, I. = knieflhout; -broek; -boog (-holte);
-lkussen; -1e(d)er (-stuk).
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fnieling# = geknield. Snie'polfter, 1. = knielkussen. Snie'vienten, m.
knie-, spanriem.
^niellfdheibe, w.; .1Miette, 1334 •1(bnalle,
=
kniellschijf; -stuk (scheenstuk); -gesp.
Atnie'itoditube, m. = zolder-, dakkamer,
vliering.
1. = kniestuk (in beide
bet.). Snieltiiiie, = kniestut, schoorbalk.
Anie'tviinner, m. = kniewarmer, -kaus.
Snieloe0, 1. = kniepijn.
Sniff, m. —(e)s, —e = kneep (ook fig.), truc;
[kreuk, vouw]; R. .fe unb $fiffe = listen en
streken. tniffen, id)to. (b.) vouwen, plooien.
fnif'ftg = listig, geslepen, slim. biffitig, tniff's
Y eah = lastig.
Setti#V, nt. —(e)s, —e
knip (voor den neus
bijv.). (I).) = knappen, knippen,
schieten; toeknippen. itniWiiigelt4en, f. =
knikker. SniWnti4e, w. = knip-, neepjesmuts.
MOO, m. —es, —e, attipaltett, 1. —s, — =
knip (voor den neus), tik; [beul] ; borrel.
fttiplen, id)w. (1.) = knippen, knappen;
schieten; kieken; (elektr. licht) aan-, uitdraaien.
Snirt, m. —(e)s, —e = jeneverboom, -bes.
ifittirOO, m. —es, —e = dreumes, dwerg, peuter.
fnir'vett, id)to. (b.) = krassen, schuren.
fttirlOen, id)to. (b.) = knarsen, kraken; mit
ben 31ibnett I. = knarsetanden; ber Sdmee
fttirfcbt = kraakt.
icbto. (b.) zie Iniftern en Nur.
p e rtt.
Sniltergotb, 1. = klatergoud. intit(e)vig
krakend, krokant. intitern, idpx). (1).) =
knetteren, knappen, kraken, sputteren.
Snittet(Der6) zie Stnfittel(oers).
Snifter, m. —s, — = kreuk, kreukel. Init.
t(e)rig = prikkelbaar; kregel; kreukelig,
verkreukeld; ook = Inift(e)rig. bittern,
icbtn. (b.) = kreuken, frommelen; kraken.
StnitiO zie Rnes.
Mnob'be zie Rnubbe.
Stto'bel, m. —s, — = kneukel, kook; dobbelsteen. Stno'belbetter, m. = dobbelbeker.
fno'beln, fd)to. (b.) = dobbelen.
Anoblaut§ (met 6), m. —(e)s = knoflook.
Snoblaut§briibe, w. = knoflooksaus.
Attaltet, m. —s, — = knokkel, enkel; dobbelsteen. Sttait§eitten, 1. —s, — beentje.
knokkelkoorts. ttibAel.
Sna ittelfiebev, 1.
fret = enkelvrij (van rokken). fttalbeln, idnu.
(b.) = dobbelen. Stto'cben, m. —s, — been,
bot, knook. titu'obettartig = beenachtig.
SnoAettlialche, to.; .brintb, m.; stmudj, m.;
beenliderasch; -eter; -breuk;
biinner, m.
-dermeel.
rno'dienbilve = mager als een geraamte, als
een hout.
SnoAenllentgiinbung, W.; sevonic4tina, W.;
gfrat, m.);
fetule, to. (gfaulttiO,
.fortialb m.; .getent,f. = beenliontsteking;
-verweeking; -bederf (-eter, -versterving);
-visch; -uitsteeksel; -gewricht.
SitoAengeriift, 1. = geraamte. Snoltenbauer,
m. = beenhouwer, slager. SnoAettOanfett,
m. = hoop beenderen. SnoAettlyttia, 1. =
beender-, knekelhuis. Sttoltenbaut,
=
beenvlies. Sno'dottlytutentgiinbung,
=
beenvliesontsteking. w. —
beenderleer, osteologie. Sno'dientnann, m. —
geraamte; dood.Sno'cbettntarf, I. = merg in de
beenderen. SnoAentne01, 1. = beendermeel.

Stnodonmiibie.
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Zie ook S.
= beendermolen.
attel§ettittiOle,
cftettlqanne, to. = gewrichtsholte. Sene't jett.
lc/pitmen, im. = pijn in de beenderen. gun'.
rfottlibtoars, = beenzwart. ano'c§enfOtitter,
m. = beensplinter. anoltenftiftent, f. =
beenderstelsel. tneAentvoclen = zoo droog
als kurk. ftta'efieri4t = knokig, mager.
ftta'cbern = beenen. ftto'cliig = beenig, knokig.
—n = knot (vlas, wol e. d.).
ano'de, tv.
= treuzelen, zeuren.
tnob'befn, icbto.
(meel)bal, knoedel.
gna'bel, m. —s, —
[Snort, m. —(e)s, —en], **tele, w. —n,
g notlen, m. —s, — = knol; (ook) aardappel;
knobbel; lomperd, vlerk. Settelenanfalb tn. =
knolvorming. fttot itenpvntig = knolvormig.
gnot'lettnetud*, 1. = knolgewas.
fink, m. = lomperd, vlerk. tnot'lio = met
(vol)knollen of knobbels; ook = flo tic).
m. —(e)s, Rn6pfe = knoop (am Rleibe);
knop (am Spargeritod, am Zegett); drukknop
enz.); kop (einer Stecfnabel); [knoop, strik,
buil, knobbel, gril, kuur]; klein kereltje;
lomperd; eitt fonberbarer R. = een raar heer,
rare klant; alter R. = oude paai; ber tat
Rniipfe = hij heeft moppen (geld); fid) etw.
an ben RttOpfen abgiblen = zijn knoopen
tellen (ja of neen). gnO0flben, 1. --s, — =
knoopje; knopje; kopje. tn aOlen, VP). (I).) =
knoopen. gnotiffortn, w. knoopvorm.
Mnopf'gabel, w. knoopeschaar (bij 't knoopepoetsen). Settopfliafen, = knoophaak(je).
Setteelodi, = knoopsgat (ook fig.). gnat'''.
tnai@ev, m. = knoopemaker.
ano00, m. —(e)s, RnOppe zie Rnopf.
—n = galappel (an ben
tv.
jungen eicbelfelcben).
anovi t'el, m. —5, = kraakbeen. We.
tietartig, fttarlqe)fig = kraakbeenachtig.
[Stnovv, m. —en, —en], g nov'ven, m. —s, — =
kwast, knoest; [enkel]. fttor'rii§t, ftwerig =
knoestig ; forsch, onbehouwen. *nom m. —es,
—e = knoest, kwast; kereltje, stompje.
**taro, tv. —n = (blad-, bloem-, vrucht)knop, jonge teere bloem. !stoniest, fdp1). (b.) =
botten, knoopen krijgen, uitloopen, ontluiken.
Inoll'enartig = op een knop gelijkend, knopachtig. fnall'enbaft, •5vntig, fnol`pielit =
= volknoppen.
knopachtig, -vormig.
m. —tt, —It = lomperd, vlerk, lummel,
knul; ook = Rnoten.
IttOletit, id)n). (b.) = knoopen (vrouw. handw.).
I. Shorten, m. —5, — = knoop (awl) an
Fl3flatmen u. feem.); strik; knobbel, knoest;
moeilijkheid; ben R. fcbiirsen, Filen = den.
knoop (in einem Erama 5. O.) leggen, oplossen; Jett reir3t ber R. = nu gaat hem een
licht op; lid) eitten R. ins Scbttupftud) macben,
binben = een knoop in zijn zakdoek leggen.
II. fno'ten, icbtv. (b.) = knoopen, een knoop
leggen.
ftsn'tenfOrtnig = knoop-, strikvormig. gturten.
gran, f. = knoopgras. fnelettliaft = lomp,
onbehouwen. Inolettle8 = zonder knoop.
gnolettOuttft, m. = knoop-, vereenigingspunt.
g nolenitie0, m. = knoopsteek. attelettituif,
m. = knoestige stok, knuppel. gnolentan, 1. =
knooptouw, touwladder. anWteric4, m. —(e)s,
—e = duizenknoop; knoopgras; varkensgras.
= knoestig, lomp.
—n = zaadbol (van vlas).
anot'te, w.
—n, attub'bett, m. —s — =
annio'be, w.
(gwst.) knoest, kwast.

amtff, m. —(e)s, Rttiiffe = knauw, stomp.
ftturfeln, fttiirfeitt = (gwst.) (ver)kreuke(le)n,
(ver)frommelen. fnuffett, fcbw. (b.) = stompen,
slaan. fnuffig fait = vinnig koud. =
moeilijk, lastig.
—tt =
I. fniill(e) = dronken. II. Aldine, w.
(gewst.) kreuk, kreukel, vouw.
fnittlen, fcbtv. (b.) = kreuk(e)len, frommelen.
fniitrfett, fcbtro. (1).) = knoopen, (ver)binden,
vastmaken, (een band) toehalen; flcb t. = zich
vastknoopen, zich verbinden, geknoopt, verbonden worden.
m. —5, — = knuppel, talhout;
lomperd, knul; ber SI, tiegt beim buttbe er
is een kink in de kabel.
w.; sbanun, m.; 4011, 1. =
knuppellibrug; -dam (-weg); •-hout (talhout).
33.
(b.) = slaan, knuppelen.
111401)eln, id)1
tnit4V0evn, fcbw. (b.) = knabbelen.
fnueven, fcbw. (b.) = knorren, brommen,
grommen; rommelen (im .2eibe). Senurebabn,
m. = (visch) knorhaan; (vogel) korhaan.
fnuerig = knorrig, brommerig.
icbw. (b.) = mompelen, brommen.
Inuf'perig = knappend, krakend, krokant.
ftturpent, fcbtv. (1.) = knabbelen.
emit, m. —(e)s, —e = korst (brood).
—n = knoet, karwats. !meta*,
*mete,
fd)tv. (b.) = met de knoet straffen, slaan.
knuffelen, liefkoozen;
fttu(t)lcbest, fcbto. (b.)
ook = fnauticben.
—n = (nbrb.) ('t) breien,
*Witte, w.
breiwerk.
Aniit'tel, m. —5, — = knuppel, stok. fttiitteln,
icbtv. (b.) slaan, knuppelen; rijmelen.
SeniittelbevO, m. = kreupelvers, rijmelarij.
breien.
fniit'ten, Ito). (b.)
Mo. = Rilo; Rompanie. K O. = Ronfurs=
orbnung.
g uabjular, m. —5, ..to'ren = koadjutor
(toegevoegd geestelijke).
toagulie'ven, fcbtv. (1.) = koaguleeren, stremmen, stollen.
foalifte'rett 114, fcbw. (b.) = zich koalizeeren,
zich verbinden. goalition', —, —en =
koalitie, vereeniging, verbond, bondgenootschap. goalitiattO'veitt, 1. = recht van vereeniging.
fear! = kwaak! !oaten, rcbw. (1.) = kwaken.
g o'batt, m. —(e)s = kobalt. go'baltolab, f.
kobaltglas.
m. —s, — = hut, hok, schuurtje.
Sto'ben, m. —5, — = hok, varkenshok, kot.
Sto'ber, m. —s, — = (hengsel-, rug)mand;
vischweer; slaag, ransel; waard; pol, boel.
fo'bern, fcbw. (b.) = (ism.) lijmen, aan den
haak pikken.
go'bofb, m. —(e)s, —e = kobold, kabouter,
aardmannetje; R. fcble13en = Roboli i icble13ett,
fobatlett, fcbto. (b.) kopje(over) duikelen,
kopje buitelen.
Rock, m. —(e)s, RiSte = kok; vide RiScbe
nerberben ben Orei (verial5en bie Suppe) =
veel koks verzouten de brij; vgl. hunger.
m.; sttlAmvat, m.; sbirne, w.;
.bud, 1. = kookliappel; -toestel; -peer; -boek.
Stoarbrunnett, m. = warme bron. fo'Itett, fcbto.
(b.) = koken; (Raffee, Zee) zetten. StuAer,
m. —s, — = kook(toe)stel, koker.
g a'tber, m. —5, — = koker. StO'cOnljaft, m.;
siungfer, tu. = kokerjuffer. /45'4ertuurtn,
m. = kokerworm.
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Zie ook G.
goiWaeltbirr, 1. = kookgerei, -gereedschap,
potten en pannen. Stor4'berb, m. = fornuis.
Staitbitt, w. —, —nett = keukenmeid.
ortittc0i'na zie Rotid)intina.
nociViunge, m. = koksjongen. StoiOleffel,
m. = kookketel. itoct w. = hooikist.
StoWfutsit, t13. = kookkunst. Audi'laffel, m. =kook-, potlepel.
itoClutalcOine, w.; /Oen, m.; /0fautte, w. =
kookilmachine (-toestel); -kachel -pan.
1.
keukenzout. Stektoof, m. ----Roc§
kookpot, -pan. RocVander, m. = kooksuiker.
= kokkelkorrels.
*nerd°Ovum
—s koda (slot v. een muziekstuk).
Stio'ba, w.
Stitrbat, m. —s, —s = kodak.
tob'b (e)-ria = (abb.) brutaal, lomp; naar,
misselijk.
Sit'bev, m. —5, — = (lok)aas, lokmiddel;
auf ben R. anbeif3en, in ben R. beibett = aan
't aas bijten.
ihrbert, f. —s, —e = (Oft.) onderkin; einem
bas R. fraten = iem. vleien.
raibent, ftw. (b.) = lokken, aanlokken.
ito'beg, m. —es, —e u. ..bi3es = kode, kodex,
handschrift, wetboek. Stobititationi , tv. —,
—en = kodifikatie, wetssamenstelling. Waft/
3ie'ren, fdjw. (I).) = kodificeeren.
—s, —e = kodicil, testament**MOW,
bijlage.
oebutation', w. — = koedukatie.
Stoeffigent, m. —en, —en = koeficient.
Stolen zie Roben.
Sto'fent, m. u. 1. —(e)s = scharrebier, dun bier.
orfev, m. u. 1. —s, — = koffer. Stürfertten,
f. —5, — = koffertje.
Mug, m. —(e)s, Rege = ingedijkt land, polder.
—n = kogge, koggeschip.
Meg*, w.
angina! (spr.: kognak), m. —s, —s .= kognak.
Robaretta', tv. — koherentie, samenhang.
Stabirrev, m. —s, — = (tlg.) koherer.
notitivie'ven, id)w. (1.) = kohereeren, samenhangen. Robtifion', w. — = kohezie, samenhang.
St obintte, m. —(s) = Kohinoor („Berg des
lichts", beroemde diamant).
Rut t, m. —(e)s = kool (groente, en ook voor
„onbeduidende praat"); altett R aufwetrmen =
oude koeien uit de sloot halen; auf b en R.
ein anftembiger bale nidjt 'rein = door
zoo iets laat een verstandig mensch zich niet
beetnemen; vgl. f e tt. Stobt'auslel, = zwarte
merel. Mobrbtatt, 1. = koolblad.
Roble, w. —n = (bouts-, steen-, aard)kool; ook = Rennung; wie auf (brennenben,
1)eif3en ufw.) St..n fitett = op heete kolen
zitten; mit R. fcbroOr3en = met houtskool
schetsen. Stotrtebrud, m. = kooldruk. Rob''
letAbrat, 1. = koolhydraat. foblen, fdpv.
(1).) = verkolen, (van een sigaar) inbranden;
kolen innemen; (fig.) kool verkoopen, onzin
praten. Stoblenartie,
= aandeel in kolemijn(en). Stobletsarbefter, m. = steenkoolbewerker. tobleuartia = koolachtig.
Stoblen!lbeden, 1. sberatvert, f. = kolejjbekken
(-pan, komfoor); -mijn.
Stobleublestbe, w. = anthraciet. Soblett.
bream, m. = kolebrander. Roblettbautpf,
m. = koledamp. Stablenbiimpfer, m. =
doofpot (voor houtskolen).
Sorlenlibiftvitt, m.; /1101, 1.; /gut, tv.; /fitube,
vv.; 'grin, m. = koleljdistrikt; -laag (-veld);
-gloed (-hitte); -mijn; -gruis.
VAN GELDEREN,

Duitsch Woordenboek,

I.

loblettbaltia = steenkoolhoudend.
StariettliOnbier, tn.; abanblung, to. = steenkolejjkoopman; -handel.
Stoblettbsibrat, 1. = koolhydraat.
itoblettIffaftets, m.; stio#ev, m.; /lager, 1.;
/Lagerung, w. ; '*twang's, 1.; /mat, 1. —
koleljbak; -tip; -pakhuis (-laag, -bedding);
-bedding; -magazijn; -maat.
noblettuseilev, = stapel houtskool. Rob'.
lentneffev, m. = kolemeter. Stoblenoglib, 1. =
kooloxyde. Siotrleiteattne, w. = kolebekken,
komfoor. notrtenOtalb m. = opslagplaats voor
kolen. Moirtentettier, 1. = kolegebied. goblet*'
lad, m. = kolezak. loblenfauer, = koolzuur.
tiobleureture, w. — = koolzuur.
obleullIttaufel, w.; /10111, I.; /1dpOpett, nt. =
koleNschop (-schep); -schip; -hok.
Star1enlift040e, w .; xfOulAnn, m. ; sleOfttter,
in. ; 'Raub, m. = kolejjschep; -hok; -storter
(-kit, vulemmer); -stof.
Rolj'teulpi e, w. = koolspits. Stolettftift, m. =
houtskoolstift, koolspits. Moblenitoff, m. =
koolstof. Stoblento0f, m. = vuurpot, test.
Roblettlittimuter, m. ; /town, m.; w. = •
kolelltremmer; -wagen; -mijn.
itetrietsseicbtutug, to. = houtskoolteekening.
Roblettgeber, m.—(kole)tremmer.Roblettina,
m. = koletrein. StAle.Impiev, 1. = kool(druk)papier.
Snarler, m. —s, — = kolebrander. MObler/
alaube, m. = kinderlijk geloof, blind (bij)geloof. StObiletbiltte, = kolebrandershut.
Stobl'anvten, m. = kool-, moestuin. SCOW/
atirtuer, m. = warmoezier.
MO° = kolig, koolhoudend; onzinnig, suf.
Robtlopf, m. = kool (de groente als voorwerp).
Robt'utarft, m. = groentemarkt. Robl'meile,
w. = koolmees.
fobrOettra'benfr4Svara' = pikzwart.
Stobllginnae, W. = koolplant. Stobtra'bi, m.
—5, —5 = koolraap (boven den grond). SW/
vatt0e, w. = koolrups. Robl'riibe, w. = koolraap (onder den grond), knol. Stoiglant, w. =
koolzaad.
febt'IMuctra'
koolzwart, gitzwart.
tioblipvoilett, q3i. = spruitjes. RobVitrunt,
m. = koolstronk.
Stobluna, W. —, —en = verkoling enz. vgl.
toblen.

m. = koolwitje.
—n = kohorte.
Stobeete, w.
StoingbenV, tv. — = koincidentie, ('t) samentreffen, -vallen. foittgbie'reu, fdjtv. (1).) =
koincideeren.
Steltu6, m. — = koitus, bijslaap.
—n = kooi, (slaap)hut.
Role, w.
Stotaite, 1. —5 = kokaine.
itotar'be, W. —, —n = kokarde.
(gwst.) met vuur
blau, !nein, idwo. (1).)
spelen; wippen; kopjeduikelen.
tat'ett, fd)tv. (b.) = (gwst.) (uit)braken, kotsen.
Wren, fcbw. (I).) = blaffen (v. d. vos).
fetett = koket; bekoorlijk, bevallig. addle,
—n =
w.
—n = kokette. Storetterfe', w.
koketterie. fotettie'ren,
= koket. teeren.kookskachel.
Stor'efen, m.
Rohm' (spr.: ..k6), m. —s, —s = kokon.
RoloRbautts, m.; /nut, vv.; sot, f.; /Online,
w. = kokosifboom; -noot; -olie; -palm.
MOO, $1. u. m.
— = kooks. Moir/
kooksstoken. MotWofett,
feueruna, w. =
23

Stotitaub.
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Zie ook C.
m. kookskachel. Soritaub, m. = kooksstof.
Storben, m. -s, - = kolf (am Oeroel)r;
Spiel3eug, aBaffe bes Marren, fl re an Mats unb
birie 3. 0.); (destilleer)kolf; zuiger (ether
Staitine). Stollenbub, .1i0lag, tn. kolf-,
zuigerslag. Stol'benfoiet, 1. = kolfspel. Me.
benitange, tn. = zuigerstang. Molltenitot,
m. = zuigerslag.
-n = koleopteer, schildMoleopte're, w.
vleugelige, tor, kever.
m. -s, -s = kolibrie.
koliek.
MAU, tu. Molt m. -(e)s, -e = kolk (met water). follen,
= boeren, braken. Stoirrabe, tn. idlw.
raaf.
= f often.
kollaboralor, m. -s, ..Wren = kollaborator:
medewerker; (ook titel voor onderwijzers en
geestelijken). *ollaboratur', tn. -, -en =
kollaboratuur, post van een kollaborator.
foltateral' = kollateraal, ter zijde staand.
*ollateral'erbe, m. = ervende zijverwant.
Mollateval'eriAt§aft, tv. kollaterale erfenis
of sukcessie. aollaterai'Dertoanbte(r) =
zijverwant.
*Dilation', -, -en = kollatie, vergelijking,
tegen-over-elkaar-zetting (in 't biz. van teksten);
kollation, lichte maaltijd. follationie'rett, fcbro.
(1).) = kollationneeren.
m. -n,
Molleg' zie Stollegium.
-rt = kollega, ambt-, vakgenoot.
= kollegiaal. w. - =
kollegialiteit. *ollegiengelb, 1. = kollegegeld. Molte'llienOeft, 1. = diktaatschrift.
Molle'g(ium), I. =5, glen = kollege, alle
kollega's, raad, onderwijzerskorps, voorlezing.
*olleftalteen (spr.: . . ne6n), 13l. = verzamelde
opmerkingen of uittreksels. golleftatte, m.
-n
-en, -en kollektant. SWUM,
kollekte, inzameling. Molleftene, m. -s,
-e = kollekteur: verkooper van staatsloterijbriefjes. folleftie'ven, rclity . (b.) = kollekteeren.
Madden' w. -, -en = kollektie. folleftW
=kollektief, samenvattend, als geheel. Mole
leitilt(unt), 1. -s, ..ue u. s pa = kollektief,
verzamelnaam. Mollettibielnua, m. - =
kollektivisme (socialistisch stelsel, waarbij de
gemeensehap in 't bezit is van grond en kapitaal).
Molieftiblinfe, tu. = verzamellens. nolleftib's
Orem, .bolintaMt, w. = gemeenschappehjke
prokuratie. aolieltilutut zie SWUM)).
I. Moller, 1. -5, - = (wam)buis, leeren kolder.
II. Moiler, m. -s, - = kolder (paardeziekte)
(ook fig.).
kollergang (molen met twee
Motlergang, m.
vertikale molensteenen).
kolderig,
razend, woedend. relent,
follerig
ictro. (t).) = kolderen, razen, woeden; (nom
Zruthaiytt) kolderen, kokkelen; (non Zauben)
kirren; (Dom nagen) rommelen; t. (i.) =
rollen, buitelen.
Monett', 1. -(e)s, -e = buis, wambuis.
zie Rollo.
follibie'ven, ittn. (t).) = botsen, aanvaren.
Mollilion', w.. -, -en = botsing.
*oilier' (spr.: koljee), 1. -s, -s = collier.
1. -s, -5 u. Stoat = kolli, vrachtstuk.
*ollo'biunt, 1. -s = kollodium (kleefmiddel).
Stollo'quiunt, 1. -s, (mien = kollokwium
(samenspraak, examen in gesprekvorm).
*Wu, 1. = Keulen. Mal'ner, m. -s, - =
Keulenaar. /51'nift§ = Keulsch.
Solon, 1. -5, -s = dubbelpunt.

Molonat, 1. -(e)s, -e = kolonaat, pachtgoed.
-n = boer, volkplanter.
Molo'ne, m.
kolonel (Duitsch:
aoloner, m. -s, -5
Zberit).
foloniat' = koloniaal. m. =
handel met de kolonien; zaak (handel) in
koloniale waren.
Molottiat'llittaitt, w.; .truppen, qm; 'Oaten,
431. = koloniale mogendheid; k. troepen;
k. waren.
m. MoloniatloavettlIgetWift, 1.;
zaak in koloniale waren (kruidenierszaak);
handelaar
k. w. (kruidenier).
-n = kolonie. Molottifation',
nolonie', w.
-, -en = kolonizatie. folonilie'vett, fcbw.
(b.) = kolonizeeren. nolottifie'rung, w. =
kolonizatie. Molonite, m. -en, -en =
kolonist, (volk)planter.
itolottna'be, -n = kolonnade, zuilerij,
-gang. Solon'tte, tn. -, -tt = kolonne;
kolom (in een dagblad). folon'ttentueile = in
kolonnes; in kolommen.
Siolopito'nittut, 1. -5 = kolofonium, vioolhars.
-n = kolokwint.
noloquinle, w.
itolora'boriifer, m. = koloradokever.
Moloratun', . , -en = koloratuur (versiering v. d. melodie, triller). folovie'ren, id)w.
(13.) = koloreeren, kleuren. Stolorife, m. -en,
-en = kolorist, kleureschilder, kleurder.
Mutant', 1. -(e)s=koloriet,(kleur)schakeering.
MAW m. ..ifes, ffe = kolossus, reus,
reuzebeeld. fol0ffal[1441 = kolossaal, reusachtig.
noloner, m. -s, - = Kolossens. Moloney.
m. = brief aan de Kolossenzen.
Stoiolie'unt, 1. -5 = Kolosseum (in Rome).
Sepal' zie Stalpaf.
Molponta'ne (spr.: .taazje), w. -n =
kolportage. Molportetty', m. -s, -e = kolporteur. folpontie'vett, fd)tn. (1).) = kolporteeren.
aol'itev zie Zualiter.
I. Motley, m. -5, -; M., tv. -n = (and
en nog gwst.) wollen deken. II. Moller, 1. -s,
- (nrbb.) kouter.
Stoluntberiunt, 1. -s, ..rien = kolumbarium
(hal voor de urnen).
Mottun'bien, 1. = Columbie.
lb:Annette, w. -n = kolom (druks), drukzijde ; bie R. .n itief3en = de bladzijden
zetten.
kombattant', m. -en, -en = strijder, vechtend
soldaat, kombattant.
-en = kombinatie, verMontbination', w.
binding, vereeniging; hemdbroek, combinaison.
kombinatiegave,
Simbinatione'gabe, tr.
-geest. fontbinie'ren, icip. (ti.) = kombineeren.
-11 = kombuis.
Rombine, tv.
Stouteftibilien, F431. = komestibels.
Rome, m. -en, -en komeet, staartster.
Montfort' (spr.: .. fort of . . foor), m. -s =
komfort, gemak, geriefelijkheid. foutfonta'bel=
komfortabel, geriefelijk, behaaglijk.
Mo'mif, tn. = komische kunst, ('t) komische.
Molnifen, m. -s, - = komikus, komiek.
teltti10 = komisch, komiek, grappig; raar.
*mite, 1. -(e)s, -e = komitaat: geleide;
Hongaarsch graafschap.
Motnitee', 1. -s, -s = komitee.
utitglieb, 1. = lid van een komitee. [Moutitial'...
= rijksdags. ..]. = komitien
(volksvergadering in Rome; rijksdag).

Stemma.

355

Stomiibiant.

Zie ook
gom'ma, 1. —s, —s u. —fa = komma.
gontmanbant, in. —en, —en = kommandant.
Rommanbantne, w. —, —en = kommandantuur, kommandantshuis, -plaats. Mont.
kommandeur:
manbette, m. —5, —e
bevelvoerder (van een treopeafdeeling); ridder
in de hoogste klasse van een orde. toututatt.
bie'ven, fd)w. (b.) = kommenteeren, bevelen;
bestellen.
Rommanbitite, m. —(e)s, —e = kommanditair,
stille vennoot. Stommanbile, w. —n =
kommandite; filiaal; ook: inbreng v. d. stillen
vennoot: en
Stontutattbitgeleititlytft, w. =
kommanditaire vennootschap; St. auf 91ftien
kommand. venn. op aandeelen. Moorman'
werkend vennoot. *outman.
bitiev'te(r)
m. —en, —en = stille vennoot.
aomman'bo, 1. —5, —s kommando. Mout.
kommandobrug. Mom*
matt'bobriide, 110.
kommandostaf.
ntatt'bortab, m.
fontItten, ft. (f.) = (bu fommft [fammft], er
fommt [fammt]; lam; fame; foram! gefommen) = (aan)komen; er fommt geflogen,
geritten, gegangen = hij komt gevlogen, (aan)vliegen , gereden, (aan)rij den , geloopen, (aan)loopen ; er fam unb fagte, er fam au fagen = hij
kwam zeggen; ibm fam ein Oebanfe = hij
kreeg een idee; id) famine bit einen tostacf).
tungsfcbtud! ik drink op je als een bewijs
van mijn hoogachting; ba tarn ifpn bas 2acben=
then begon hij te (moest hij) lachen; einem
gob f. onbehouwen tegen iem. zijn; fommft
bu mit fo? = begin je op die manier? es
fam antlers als wit etwattet batten 't kwam
antlers nit dan... ; an ein balls f. bij een
huis komen; etw. an fid) t. Jarrett = kalm
afwachten; nut feinen Wreunb Iabt er nicbts f. —
van zijn vriend mag men niets zeggen; wit
(amen auf ibn 3u fprecben 't gesprek kwam
op hem; antev fid) I. = buiten zich zelf
taken; in bie Gd)ute f. = op school komen;
in, naar de stad komen; er
in bie etabt f.
fon mit nut basalt f.! laat hij 't maar eens
probeeren! dat moest hij eens durven! stad
91, nad) ,ollanb f. = te A, in Holland (in bas
grof3e VI, in bas Heine boitattb) komen; f. Cie
gut *tad battle! = wel thuisl er fommt mel)r
aardt meet naar zijn
nai0 feinem 93ater
vader; um fein (5e1b, rein OM, bas 2ebett of w.
f. zijn geld, zijn geluk, 't leven enz. verliezen; er fam nid)t bon meinet Geite = hij
liet me geen oogenblik alleen; nid)t bolt bet
Sidle, yam Wed f. = niet opschieten, niet
vorderen; note fommft bu ba3u? = hoe kom
je er bij? bas fommt ibm au Gcbaben dat
loopt op zijn nadeel nit; an f idj f. = tot
zich zelf komen, bijkomen; vgi. atteinanb er,
huge, atti3etft, ebre, Einfall,
(Seib, bammel, £uere, teat I, Gcbulb,
Ginn, rtatten, Welt, a uitanbe e. a. font'.
komend, aanstaand.
utenb
—n = komm6nde, gebied
Stoutnten'be, to.
van een orderidder; ordesprebende.
kommensurabel, onderling
totnntenlitra'bel
meetbaar.
Stoutment (spr.: komm m. —s, —s (stud.)
gebruik, mos.
Stommentar', m. —s, —e u. ..tien = kommentaar, verklaring, uitlegging. Stommentalot,
m. —s, ..to'ren = kommentator, verklaarder.
tontmentie'ren, fcbw. (b.) = kommenteeren,
verkiaren.

MontntevW, m. —es, —e = fuif, feestmaal, jool.
SontmerWbudt, 1. = studentezangboek. font.
merlie'ven, fcbw. (b.) = fuiven, banketeeren.
Stontmere^ m. —es = handel; Stommen...
handels... tommeviteit' = kommerci6e1,
handels... Sommer/alma, m. = handelsraad
(een Stontmerglaft, w. last (van
3000 KG.).
—n = kameraad,
Stommilito'ne, m.
studiegenoot.
(handels)—
notnnti6' (spr.: ..mi) tn.
bediende.
ROMIltiff, m. = (spott.) leger, uniform; beim St.
= model-,
fein = soldaat zijn; Stommir.
soldate... Stouttniffar', m. —s,
—e = kommissaris; chef. Stommillariar, 1.
--(e)s, —e = kommissariaat (ambt, kantoor,
gebied). tontmilla'rittft = voorloopig, provizorisch. Stommiffbettgel, m. soldaat.
Stontutilbrot, 1. = kommiesbrood. Mom.
ntiffion' m.—, —en = kommissie, kommissieloon; boodschap. Stotttuttifionite, m. —s,
—e = kommissionair.
Stonttnifflottbliartitel, tn.; ibutb, I.; •gebitg,
w.; 1.; 'gut, 1. = kommissieligoed;
-boek; -loon(provizie); -handel (-zaak); -goederen.
Rommillionalager, f. = kommissiegoederengoederen in
(depOt); ein St. ftbernebmen
=
kommissie nemen. Stontntiiitottalvatte,
kommissiewissel. rottottiffionaloeile = in
kommissoriaal.
kommissie. rommilfo'vitc4
Sontutiflo'rium, 1. —s, ..Tien = (schriftelijke)
opdracht, volmacht. RoututiffIdgitel, m.
modelscheiding. ftentntiffidttfO, m. = model-,
soldateschoen.
aottintittenr, m. —en, —en = kommittent,
lastgever. fouttnittie'rett, fdp. (b.) = kommitteeren, (gevolmachtigde) afvaardigen.
passend, geriefelijk, gewenscht.
toms/lid)
Mouttn'tti6, 1. —les, —le = (komende, op
handen zijnde) gebeurtenis, gebeurlijkheid.
foututob' gemakkelijk, geriefelijk. Seouttno'be,
—n kommode, latafel. Rommobittit,
w. —, —en gemakkelijkheid, geriefelijkheid;
geheim gemak.
Rommobo're, m. —s, —11 u. —s = kommodore
(gezagvoerder over een eskader).
touttnutt' gemeen(schappelijk), laag. font.
mutat' = kommunaal, gemeentelijk, gemeente... itommunegarbe, w. = burgerwacht.
w.;
Stommunat'llieftrer, m.;
= gemeentellonderwijzer:
w.; iberbattb,
-school; -belasting; -bond.
Stommulte, w. —n = gemeente; (spr.:
kOmune) Commune (3u $atis 1871). Mom.
Inunifattr, m. —en, —en = kommunikant,
avondmaalganger. itommunifation', w. —,
—en = kommunikatie: mededeeling; vetbinding, verkeer. StommunitationOlueg, w. =
kommunikatie-, verbindingsweg. StOMMU•
—en = kommunie, Avondmaal.
nion', w.
aommuttid'utud, m. — kommunisme.
kommunist.
m.
—en, —en
Stommunifr,
fouttnuniltiltft = kommunistisch. foutututtt's
fcbto. (b.) = kommuniceeren: meedeelen, in gemeenschap staan; kommuniteren:
aan 't Avondmaal deelnemen.
noutututalor, m. —s, . .to'rett = kommutator,
(el.) stroomwisselaar.
itontabianr, m. —en, —en = komediant.
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Zie ook S.
Stoutai bie, tv. —, —tt = komedie, blijspel.
StomPuente', to. —, —It = kompagnie (mil.).
fteutpagnott' (spr.: ..paniO), m. —s, —5 =
kompagnon.
foutpart = kompakt (dicht(opeen), vast)
*outpanie', to. —, —tt = kompagnie, vgl.
Rompagnie.
*Impetration', tv. —, —en = komparatie,
vergelijking (trappen van —). Moutparatib',
m. —s, —e = komparatief, vergrootende trap.
goutparent', m. —en, —en = komparant
(voor 't gericht). foutparieren, fcbtv. (b.) =
kompareeren: vergelijken; voor 't gerecht
verschijnen.
*outpav*, m. —n, —n = komparse, figurant.
Routparferie', to. —, —n = komparserie:
schikking van de figuranten, tooneelschikking.
nout'pats, m. ..ffes, ..ffe = kompas.
MoutliatIlbau6tten, I.; .ttabet, w.; rote, ID. =
kompaslihuisje; -naald; -roos (windroos).
foutpenbierifcb = kompendiair, bijwijze van
uittreksel. foutPettbiOW = kompendium,
(afge)kort, saamgevat; handig; gedrongen.
MoutpettIctuut, 1. —5, ..bien = kompendium:
handboek, korte schets.
Stompetttation', w. —, —en = kompenzatie:
vergoeding, vereffening. aoutpentatioublurd,
m. = likwidatiekoers. *outPentationb'Pettbet,
1. = kompenzatieslinger. foutpentte'ven, fdrp.
(1.) = kompenzeeren: vergoeden, vereffenen;
tht f. = tegen elkander 'opwegen.
foutpetent . = kompetent, gerechtigd, bevoegd.
St outPetetta', to. —, —en = kompetentie,
bevoegdheid, ambtsgebied; salaris, loon.
StouttAlationi , w. —, —en = kompilatie,
samenlezing, verzamelwerk. *outpitalor, m.
—5, ..to'ren = kompilator. foutptlie'rett,
fcbw. (1.) = kompileeren.
aoutpletnettf, 1. —(e)s, —e = komplement,
aanvulling. ftoutpletnentae, m. —s, —e =
werkend vennoot. Moutpletneuttirlarbe, tr.). =
komplementaire kleur. Stoutplettteuttvittret,
tn". = komplementshoek.
foutPlett' = kompleet, volledig. toutplettieven,
Rim. (1.) = kompleteeren, aanvullen.
Moutpleg', m. —es, —e = komplex: samenvatting, geheel, groep, blok (gebouwen).
Sotnpli'ce (spr.: ..pliese), m. —n, —tt =
medeplichtige. StoutPlitation', tn. —, —en =
komplikatie, verwikkeling.
fteutPtintent, 1. —(e)s, —e = kompliment.
*outpliuten'tettutatter, m. = komplimentemaker. foutPltutetttie'rett, fcbto. (1.) = komplimenteeren.
fontStaie'ren, fdttv. (1).) = kompliceeren, verwikkelen, ingewikkeld maken.
*outplott, 1. —(e)s, —e = komplot; ein R.
an3etteln, fcbmieben = een k. smeden. tout.
Plottie'utt, fdro. (b.) = komplotteeren.
Stotnpottent', m. —en, —en = samensteller.
goutpotten'te, w. —, -Tt = komponente.
foutpouie'rett, idttp . (1).) = komponeeren,
samenstellen, maken, op muziek zetten. Mom.
pottlit, m. —en, —en = komponist.
*outpoilite, Tv. —, —n = bloemkorfdragende,
kompoziete.aoutpolition', W. —, —en = kompozitie. Moutpoittuut,f. —s, ..ta u. .. filen =
samengesteld woord, kompozitum.
*import', m. —es, —e = kompost, mengmest.
goutpotti , f. —(e)s, —e = kompot, kompOte.
/output' = kompres, ineengedrongen. *output*, w. —, —tt = kompres, omslag. Mom-

prettion', Ir. —, —en = kompressie, samenpersing. • Stoutpretttottbliutttpe, to. = (lucht)perspomp. fontprimie'ven, fcbto. (1.) = komprimeeren, samenpersen.
nomproutiff, m. u. 1. „ries, ..ffe = kompromis, overeenkomst, schikking. toutprontir
teltt, idm. (1.) = (alles) op een akkoordje
gooien. toutprotnittie'ren, fd)to. (b.) = kompromitteeren : 't eens worden, in opspraak
brengen.
RoutPtabilitiit', to. — = komptabiliteit: verantwoordelijkheid, reke nplichtigheid.
Moutterle, to. —, —n = comtesse, jonge (ongehuwde) gravin.
Stouttue, m. —5, —e — komtuur (orderidder).
Sietuttrlie, to. —, —n = konchylie: schaal-,
schelpdier.
fottbetmtie'rett, fcbto. (b.) = kondemneeren:
veroordeelen; (een schip) afkeuren.
Rottbentatiote, ID. — = kondenzatie, verdichting. Stottbettfalor, m. —s, ..to'ren =
kondenzator. rottbettfie'ren, fcbto. (b.) —
kondenzeeren.
nottbition', tr. —, —en = konditie (voorwaarde; toestand; betrekking, dienst). tonbiti.
°nal' = konditioneel, voorwaardelijk. Mon.
bitiona'116, m. — = konditionalis, voorwaardelijke wijs. fonbitionte'ren, fcbto. (b.). =
konditionneeren, in betrekking, in dienst zijn;
den vochtigheidstoestand van garens onderzoeken; tottbitioniert = (ook) in (dezen of
genen) toestand.
nottbilov, m. —s, ..to'ren = banketbakker.
Monbitorei', w. —, —en = banketbakkerij,
(ook zooveel als) lunchroom. *oubilortuantt,
q31. = banketbakkerswaren.
StottbolettV, tv. —, —en = kondoleantie,
rouwbeklag.
nonbolenillbelutO, m.; =brief, m. (ittbreiben,
1.) = kondoleantiejlbezoek; -brief.
fonbotie'ven, fcbto. (b.) einem = kondoleeren.
non'bov, m. —5, —e = kondor.
atutbottie're (spr.: ..tieere), m. —s, —n =
kondottiere, aanvoerder.
Monburtentlifte, ro. = conduitestaat.
Monbuft', m. —(e)s, —e = geleide, lijkstaatsie;
(ook) windpijp (aan orgels). Roubufteue, m.
5, —e = kondukteur. Monbuf'tor, m. —a,
..to'ren = konduktor, (chirurg.) holle sonde.
*Wert', 1. —(e)s, —e = lekkers, suikergoed,
bonbons. ftottfert'bilt§fe, m. = doos, schaal
voor bonbons, bonbonnibre. Mouteftion', to.
, —en = konfektie, gemaakte kleederen.
noutettiottnartifel, m.; . fief4tift, 1. (.1abett,
m.) = konfektiejlartikel; -magazijn.
Monteftleller, m. = bonbonschoteltje, -bakje.
Stonterettai , tr. —, —en = konferentie, zitting,
vergadering, beraadslaging. fottferle'rett, idp.
(b.) = konfereeren, beraadslagen.
nonteltion', tr. —, —en = konfessie (geloofsbelijdenis; -genootschap). ToutettiottelV =
konfessioneel. foutettionWtob = tot geen
konfessie behoorende.
Stoutetli, Pl. = konfetti.
ftontibent, m. —en, —en = vertrouweling.
rontibentiell' = konfidentieel, vertrouwelijk.
Stottfiguration', w. —, —en = konfiguratie
(gedaante; onderlinge stand v. d. planeten).
Seottfirutattb', m. —en, —en = konfirmandus,
vormeling. Stottfinttatt'betuttttervittt, m. =
godsdienstonderwijs, katechizatie. Stottfivma.
time, tv. —, —en = bevestiging; aanneming,
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nzegening, (R. K.) vormsel. foufirtnie'ven,idr3.
(b.) — bevestigen; inzegenen, aannemen, (ILK.)
vormen.
Monfination', to. —, —en = konfiskatie, inbeslagneming. fonfidaie'ren, rap. (1) ) — konfiskeeren.
Monfitii'ven, $1. = konfituren.
Stonftagvation', ID . —, —en = konflagratie,
groote (algemeene) brand.
Stenfliff, m. —(e)s, —e = konflikt.
Ron1luene, tv. —, —en, Wing', m. —es,
—e = konfluentie, samenvloeiing.
*onfabevation', lo. —, —en = konfederatie,
bond. fonfaberiert = gekonfedereerd.
Tentovtn' = konform, overeenstemmend, gelijkvormig, -luidend; bem $ericbt I., I. mit bem
Oericbt = in overeenstemming met. ..; f. geben,
fein = gelijkluidend zijn. Stonfovntift', m. —en,
—en = konformist (lid v. d. Eng. kerk). Son•
fonnitrit', w. — = konformiteit, overeenstemming.
*onivontation', m. —, —en = konfrontatie
(tegenover-elkaar-stelling). fonfrontie'ven, fcbro.
(1.) = konfronteeren.
fonfu4' = konfuus, verlegen, in verwarring.
Stanfulion', to. —, —en = konfuzie, verwarring. StonfuliottO'rat, m. = warhoofd.
Stonfutle, Sonfulin6, in. = Konfucius. fen.
fuaia'fliftb — Konfuciaansch.
tongeniar = kongeniaal, geestverwant.
f ongenital' = aangeboren.
Rongertioni , to. —, —en = kongestie.
*onlontevat', 1. —(e)s, —e — konglomeraat
('t samengepakte, tot een klomp vermengde).
Son'no, m. —(s) = Kongo. Stongole'le, m. —n,
—n = Kongolees.
. Seoul:Wee, m. = Kongothee.
Stongregatiou', w. —, —en = kongregatie,
(geestelijke broederschap. kloostervereeniging).
Stengveir, tn.. fres, .. fre = kongres.
fongruent = kongruent. *annum', tr. —,
—en = kongruentie. fougruie'ren, fcbw. (1.) =
kongrueeren.
gonite've, to. —, —tt = konifeer, naaldboom.
*O'nin, m. —(e)s, —e = koning; (im Rarten.
fpiel aud)) heer; (ir.) bas Oud) ber R.. e = 't
kaartspel. StVnigin, to. —, —nen = koningin;
Om RartenfpieI aud)) dame; ROniginwitwe =
koningin-weduwe. [tO'ninfic#1, fO'nigtieb (bei
ZiteIn: R.) = koninklijk; ficb I. amiifieren =
zich vorstelijk, heerlijk amuzeeren. MOItigrele6,
1. —(e)s, —e = koninkrijk.
*O'nig011ablev, m.; gaOfel, tn.; •bine, m. =
koningsl ladelaar (-arend) ; -appel(ananas) ; -peer.
*O'nig4Ilblan, I.; •blunte, to.; •favbe, w.
koningsliblauw; -bloem (pioen); -blauw.
*O'nisOlffavn, m.; •frennb, m.; •gelb, 1. =
koningsljvaren; -vriend (-gezinde); -geel.
Sta'nifidlifevie, w.;; •fvant, 1. = koningslIkaars;
-kruid.
*O'nigOl!frone, to.; -tine, io.; •novb, m. =
koningslikroon; -lelie (keizerskroon); -moord.
*O'nigOlIntavber, m., •mOier, f.; •reiOev, m.;
•vole, to.; •ialbe, w. = koningslimoordenaar;
-papier (royaal p.); -reiger; -roos (pioen); -zaif.
O'nig6fciiieften, 1. = schuttersfeest.
Sainig6111c§lange, w.; •ftbut, m.; •4, m. —
koningslIslang (boa konstriktor) ; -schot; -zetel.
Sainiggitab, m.; •tOtou, m.; •tigev, m.; •titel,
m. = koningslistaf; -troop ; -tijger; -titel.
*O'niftbudaub, m. = groot verlof; auf R. geben
= met groot verlof gaan.

Stontabin.

StOiningtualg, w.; Ovalle; 1.; •rinibe, w. —
koningslIkeuze;-water(salpeterzoutzuur);-wouw.
Stanig6toiivbe, to. = koninklijke waardigheid.
S'Oltig63eiter, f. = koningsschepter, -staf.
MO'nfatutn, 1. —s, ..turner = koningschap;
koninkrijk.
fo'nild) = konisch, kegelvormig.
At onjeftur', to. —, —en = konjektuur, gissing.
Stoujetture. . . = konjektuur....
nonination', w. —, —en = konjugatie, vervoeging. foninie'ren,fcbw. (I).) = konjugeeren,
vervoegen.
Stonjunttion', w. —, —en = konjunktie (voegwoord; samenstand in denzelfden meridiaan).
Stion'ittuttib i m. —s, —e = konjunktief, aanvoegende wijs. itionjunftur', to. —, —en =
konjunktuur (samenloop v. omstandigheden;
tijdsomstandigheden, handelstoestand; uitzicht in
zaken).
tottfate = konkaaf, holrond. a onfabitiit, m.
— = konkaviteit, holte.
Stonfia'be, 1. —s, —n = konklave (vergadering
waar de kardinalen een pasts kiezen).
onflution', w. —, —en = konkluzie.
Monroe:Jam', to. —, —en = konkordantie (ook
een bijbelregister). Stonforbat', 1. —(e)s, —e =
konkordaat (verdrag tusschen staat en kerk).
onfov'bia, w. — = Konkordia, Eendracht.
ontovibienformet, w. = konkordienformule,
-boek (symbolisch geschrift v. d. Luthersche kerk).
fonfret = konkreet. Monfre'tum, 1. —s, ..ta =
konkreet substantief.
ontubinat, m. u. f. —(e)s, —e = konkubinaat,
wilde echt. Stontubilte, w. = bijzit.
Ronfuvrent', m. —en, —en = konkurrent. Mona
burette, w. —, —en = konkurrentie: mededinging, wedstrijd; concours; samenloop; einem
R. macben = iem. k. aandoen; eine R. (etw.
Sur R.) ausid)reiben = een prijsvraag, c. (voor
iets) uitschrijven. fonturreneftiOig = in staat
om to konkurreeren, tegen de konkurrentie
bestand; f. fein = kunnen konkurreeren.
tottiunfe'ren, ftw. (1.) = konkurreeren, wedijveren, meedingen. ***NO', m. —es, —e =
bankroet, faillissement; wedstrijd, concours;
in St. geraten = failleeren, bankroet gaan.
*onfurd'evaffnung, w. = faillissementsverklaring. Shmturd'alitubfger, m. = schuldeischer. nonfurbInaffe, to. = failliete boedel,
f. massa. StonfuWorbmtng, w., •m*, 1. =
faillisementswet. ftonfurd'vidOter, m. = rechterkommissaris. Stonfurö'Aufbnev, tn. = gefailleerde. Ronfurb'berfaOren, I. = faillissementsprocedure ; faillissement.nonfurO'bertualter,m.
= kurator (in een faillissement); boedelbeheerder. SeenturWbetivaltung, w. = kuratorium.
fan'nen, um. (1.) (id) fann ; er fantt; fonnte,
fOnnte, gefonnt) = kunnen; wenn es rein fann
= als 't kan;
ranaiifild) f. = Fransch
kennen; ausmenbig I. = van buiten kennen;
(bed.) mir faun feiner (do,. anbaben) = ik
ben voor geen mensch bang. *On'ner, m. —s,
— = kunner, die wat kan.
Stonneg', m. —es, —e = konnexus, samenhang.
nonnegion', w. —, —en = konnexie (verbinding, (invloedrijke) betrekking of kennis).
Stottnibena', w. —, —en = konniventie, toegeeflijkheid, oogluiking. fonniaieven, fcbm (b.)
= konniveeren, oogluikend toelaten.
Stonnoliensent', 1. —(e)s, —e = kognossement.
Ston'vab, m. = Koenraad. Son'vabin, in. =
Konradijn.

Rentettor.
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Zie ook 6.
Rett'rettor, m. —s, ..to'ren = konrektor (onder- Stenttettation', m. —, —en = konstellatie: sterrebeeld, gesternte, onderlinge planetestand.
rektor).
Monfetration', I r . —, —en = konsekratie: in- Monfterstatiott,', to. — konsternatie, verlegenwijding, inzegening; (R. K.) = transsubstan- held. toutternie'ren, icbto. (b.) = konsterneeren.
tiatie. tonletrie'ren, id)w. (1.) = konsekreeren, toniterniert = gekonsterneerd: verlegen, uit

't veld geslagen, in de war (gebracht.)
(in)wijden, inzegenen.
konsekutief, gevolgtrekkend, gtonftleation', to. —, —en = konstipatie, verstopping, hardlijvigheid.
-uitdrukkend, volgend.
Stentenb', m. —es, —e = konsent, toestemming. Mouttituan'te, w. —, —n = konstituante:
grondwetguvende vergadering. lonitituie'ren,
fonicquene = konsekwent. Monleaueni', m. —,
id)to. (b.) = konstitueeren, vast-, instellen.
—en = konsekwentie.
m.
utie:
Monftitution' to. —, —en = konstit
fonterilatib' = konservatief. Menterbaler,
—5, ..to'rett = konservator, bewaarder. Mon. grondwet; lichaamsgesteldheid. tenttitutioneW
= konstitutioneel, grondwettig.
terbate'riuni, 1. —s, ..riett = konservatorium,
hoogere muziekschool. Stenteebert, M. = kon- fonttruie'ren, fdtto. (b.) = konstrueeren. Mon=
serven (verduurzaamde levensmiddelen). ton= itruttion', tr. —, —en = konstruktie (i. a. b.).
SNOW, m. —s, —n = konsul. Moutular'. . . =
terbie'vett, icbto. (b.) = konserveeren.
konsulair.
Montignanr, m. —en, —en = konsignant, afzender. Mettlignatoe, m. —s, —e = konsig- Stonfulnellbeamte(r); =bed*, m.: ggerirbt, I. =
natair (ontvanger van konsignatie-goederen). konsulair ambtenaar ; k. verslag; k. gerecht.
Monflguation', te. —, —en = konsignatie fontuta'rift0 = konsulair. nottlittat', 1. = kon(zending v. goederen in kommissie); in R. gebett sulaat. Montulent' m. —en, —en = konsulent:
rechtskundig, deskuhdig raadgever. nottful=
(fettben), nebmett = in k. geven, nemen.
tation', m. —, —en = konsult, konsultatie.
Mentiguationd'ilbuck 1.; ,(after, w. = konsignatiellboek; -rekening.
tottluttie'vett, idyo. (b.) = konsulteeren.
fentignie'ren, icbro. (b.) = konsigneeren (ter be- Monitint', m. —s = konsumptie, verbruik; (ook)
verbruiksvereeniging. Mentuntent, m. —en,
waring, ten verkoop overgeven; (soldaten) 't ver—en = konsument, verbruiker. fontutnie'ren,
blijf in een kazerne aanwijzen).
id)ro. (b.) = konsumeeren. Mottfunttion', to.
Sionfiliunt, 1. —s, ..lien = raad, rechterlijk
= konsumptie. Sionlunt(tion4)'fteuer, tr. =
slonfilium.
zie
ook
advies;
folitittent' = konsistent, vast, stevig. Ronfittetti' verbruiksbelasting. Stottfum'berein, m. = verbruiksvereeniging.
tr. — = konsistentie, (graad van) samenhang,
fontagii)6' = kontagieus, besmettelijk. Montevastheid.
gletittit', ro. = besmettelijkheid.
Stontiltorlarrat, m. = lid van een konsistorie;
(ook een titel). Mottlitto'rium, 1. —s, .. riett = Montaft', m. —(e)s, —e = kontakt; aanraking.
konsistorie (kerkeraad, geestelijke raad e. d.). fontant' = kontant.
tontfribie'rett, idpx). (f).) = konskribeeren, rentetnetatib' = kontemplatief, beschouwend.
manschappen lichten. StottitriOtion', w. —, Ston'terbanbe, w. — = kontrabande. Ron'tereb.
—en = konskriptie, loting, lichting. fonttrip. VarOe, to. —, —n = kontreskarpe. Mon'tertei,
1. —s, —e = konterfeitsel, beeld, portret;
tiond'etiltbtin = dienstplichtig. Stionto'le, ro.
nabootsing. Mon'terniorte, w. —, —n = kon—, —n = konsole, (ook) kraagsteen.
onlotibation', t v. —, —en = konsolidatie, ver- tramerk. Mon'terntinc, w. = kontramine; (den
eeniging (inz. v. oudere staatsschulden tot den de beurs) (de) baissiers. Mon'tertnitteur = kontramineur,, (aan de beurs) baissier. fonterminie'ren,
nieuwe, ook van vlottende tot gefundeerde; ook van
icbto. (b.) = kontramineeren, A la baisse spekugrondstukken). fonfolibie'ren, id)w. (b.) —
konsolideeren; lonIolibierte Sd)ulb = gekonso- leeren. Mon'terorber, to. —, —n (—s) =
lideerde schuld. Ron'tel6 it. Mentold', 131. — kontra-, tegenorder. Mon'tertatta, m. = kontre-,
gezelschapsdans.
konsols (gekonsolideerde schuldbrieven).
Mettiontutee', 1. —s, —s = consommé (krachtige Monteit', w. —es, —e = kontext, samenhang,
inhoud; im R. bes Zriefes = in 't verband
bouillon).
v. d. brief.
Sentiment', m. —en, —en = konsonant, madeklinker. Vottionane, r o. —, —en = eenstem- Mon'tinent u. nontittent', m. —(e)s, —e = kontinent, vasteland. fontinentat' = kontinentaal.
migheid, welluidendheid.
Montittentelperre, tn., iittiftetn, 1. = kontinenRoute-etc, m. —n, —n = konsort, deelgenoot,
makker. Mentortiale (t = ts), m. —n, —n = taalstelsel.
lid van een konsortium. itenteetiuni, f. --s, Montingent', 1. —(e)s, —e = kontingent, bij.. teen = konsortium, maatschappij, bankiers- drage, aandeel. tontingentie'ren, idro. (1).) =
't aandeel, de bijdrage vaststellen.
groep.
Monteiration', w. —, —en = konspiratie. fon. tentinitieetitb = voortdurend, aanhoudend.
leirle'reit, ftto. (b.) = konspireeren, samen- Mentinuitat', w. — =kontinuiteit, (voort)duur,
samenhang.
zweren.
Menlo, I. —s, —s u. ..ten = konto. Mottle.
Monitobier, m. —s, — = politieagent.
butt, 1. = konto-boek. Monto.fin'to, 1. = konto
fonitatit' = konstant, standvastig. Ronitan'te,
tv. —, —n = konstante (grootheid).
finto. Mon'tolubaber, m. = rekeninghouder.
Ron'ttantiti, m. = Constantijn. Roultantineliel, Stentotorrent', 1. —(e)s, —e = rekening-cou1. = Konstantinopel. Monftaiitittelsotito'ner, rant. onteforrent'butb, 1. = rekening-courantboek.
m. —s, — = Konstantinopolitaan.
I. Motiftani', w. —= konstantie, standvastigheid. Mentor', 1. —s, —e = kantoor. Siontoearbeiten,
qm. = kantoorwerkzaamheden. Moutoritt', m.
II. Stou'itons, m. = Konstanz; Constant(ijn).
—en, —en; Stenteriltin, to. —, —nett =
Moulton*, w. = Constance.
(kantoor)bediende.
tonitatie'ren, fcbto. (b.) = konstateeren, vastSentra, 1. = kontra. Mon'trabati, m. = kontrastellen.

tottlefutite =
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Zie ook 6,
bas. fontrabifto'rif0 = kontraditkoir (elkaar
tegensprekend). kon'trafuge, = kontrefuga,
tegenfuga.
kontra'fa, kantra0a'ne (spr.: . .aazje), tv. —,
—n = (stud.) uitdaging, duelafspraak.
kontraOesse, m. —en, —en = kontraktant.
foutrabie'ren, Rip). (1) .) = kontrakteeren;
kontraheeren, samentrekken; Scbulben f. =
een leening sluiten, schulden aangaan.
I. fon'traft = kromgegroeid, verlamd. II. *ow
m. —(e)s, —e = kontrakt.
kontrait'brucO,
= kontraktbreuk. fontraft.
bribbig = schuldig aan kontraktbreuk;
werben = (ook) een, 't kontrakt breken,
kontraktbreuk plegen. kontraftion', w. —,
—en = kontraktie, samentrekking. tontrnit'.
ottiitig = kontraktueel, bij (volgens)
kontrakt. kontraftur', w. —, —en= kontraktie
(krom-, scheef- stijfgroeiing).
kon'tramine uftr
. zie Stotttermine uity.
kon'tratnusft, m. = kontrapunt, kompozitieleer.
Nutria' = kontrair, ongunstig, tegen...
fontrafignie'ren, icbto. (b.) = kontrasigneeren,
medeonderteekenen.
kontrait, m. —es, —e = kontrakt. fontraltie'.
vett, Rim). (1.) = kontrasteeren.
kontrabenient, m. —en, —en = kontravenient,
overtreder. fontrabenie'ren, Id)w. (b.) = kontravenieeren, handelen in strijd met..., overtreden. kontrarention', tv. —, —en = kontraventie, overtreding.
*lustre. zie Ronter...
kontribuent, m. —en —en = kontribuant.
fontribuie'ven, id)w. (1.) = kontribueeren.
kontribution', w. —, —en = kontributie,
schatting, bijdrage.
—n = kontrole. Montvale.
*ontrolle, w.
kontrofilOver, kontrolteue, m. —s, —e
leur. fontrollie'ven, id)w. (1).)
kontroleeren.
*ontroberle,
—n = kontroverse, twist,
twistvraag, woordestrijd.
*autumn', — = (niet-verschijnen), verstek;
in R. nerurtellen = fontuntaaie'ress, (b.) =
bij verstek veroordeelen. kontumaa'urteil, 1. =
vonnis bij verstek.
kantne, in. —, —en = omtrek, omlijning.
kontuft§', m., kontu'lcbc, w. = (pole.) manteljas.
kosstulion', w. —, —en = kneuzing.
So'nuO, tn. —, ..uffe = kegel.
konbenienr, w. —, —en = convenance, welvoeglijkheid, geriefelijkheid. ktusbenielsebei=
rat, w. = huwelijk van konvenientie, naar
stand e. d. fonbenie'ven, ittr. (1.) = konvenieeren, passers, schikken.
konvent, vergadekourent, m. —(e)s, —e
ring (van de kloostermonniken), klooster.
konbentriet, —s, — = konventikel, geheime vergadering. Monbentilter, m. —s,
Ston y entuai. our ention', tv. —, —en —zie =
kenventie, overeenkomst, verdrag. Monbentio=
nalltrafe, w. = konventioneele straf, verdragstraf. tonbentionefl' = konventioneel. Montan=
tion6laciO, m. = overeengekomen prijs.
Sionbentual(e), m. —en, —en = konventuaal,
kloosterbroeder.
naar
Stolsbergessa', w. — = konvergentie
elkander toeloopen,
naderen). fonbergie'ven,
Pim.
konvergeeren.
konberlation', w. —, —en konverzatie.
kionberfationdlegifon, 1. = encyklopedie.
StonberfationO'fpra*, w. = konverzatietaal,

-stijl. tottberfie'ven, (b.) = konverzeeren.
Siontarlion', vv. —, —en = konversie (verandering, verwisseing). fonrertier'bar = konverteerbaar, konvertabel. fonbertie'ven, icbw. (1.)
= konverteeren; (ook) bekeeren. Stottbertie'm
mug, —, —en = konversie; bekeering.
konbertit', m. —en, —en = konvertiet, bekeerde.
tourer = konvex, gewelfd, bolrond. kouregi.
w. —
konvexiteit, bolrondheid.
1. —(e)s, —e = konvikt: vrije tafel,
(voor studenten); ('t) samenleven; It. K. seminarium. konfoi'biuns, —s, .. Dien = feestmaal,
banket.
= konvooi.
*ore (spr.: kOwoci), m. —s,
nottberfcbiff, 1. = konvooischip.
Stanbolation', w. —, —en = konvokatie.
Stottbutur, 1. —(e)s, —e
paket, bundel (geschriften, papieren).
f onboaie'ren, fcbto. (1.) = konvoceeren, bijeenroepen.
konbuifion', w. —, —en = konversie, (stuip)trekking. fonbuili'biltt = konvulsief, stuiptrekkend, krampachtig.
fonaebie'ven, id)to. (b.) = koncedeeren, toegeven,
toestaan.
komentration', — = koncentratie. tomeng.
We've's: rd)w. (l.) = koncentreeren. !omen'.
tvi10 = koncentrisch.
tionaeOV, 1. —es, —e = koncept, ontwerp,
schets, klad; aus bem St. tommen = van de
wijs raken; einen aus bem St. bringen, einem
bas St. Derriiden, uermirreu = iem. van de wijs,
van zijn stuk brengen. MonaeOtion', w. —, —en
= konceptie (ontvangenis; opvatting in den
geest; opstellen van een geschrift). ManacOt'.
Palfier, 1. = kladpapier.
Ron ern', m. —s, —e = koncern, belangengemeenschap, ring.
konaerr, 1. —(e)s, —e = koncert; ins R.
gebett = naar 't k. gaan. fonaertie'vess, idyw.
(b.) = konverteeren.
konaert'lliaal, m.; :Ringer, m.;
1. =
koncertlizaal; -zanger; -stuk.
kossaert'aellOner, m. = (beu.) premiejager.
—, —en koncessie, vergunning ; St. erteilen = k. verleenen;St.. en madrn
= k..s doen. konaellientie, m. —s, —e =
koncessionaris. fonaellionieren, 1(1)03. (1).) =
koncessionneeren. fonaellitY, konaellite.
=
toegevend. m. —s = toegevende
konjunktief. konaeffibla#, m. = toegevende
zin.
konair, 1. —s, —e
—iett = koncilie.
konsitgent', m. —en, —en = koncipient, samensteller. schrijver. fonaipie'ren, fcbtv. (b.) =
koncipieeren (zwanger worden; ontwerpen,
opstellen).
WNW' = bondig, kort.
Moog zie Rog.
kootnvatian, ID. —en = koliperatie. koala=
rotor, m. —s, ..to'ren = koOperator ; (ook)
hulpgeestelijke, kapelaan. fooperte'rett, icbro.
(b.) = kotipereeren.
SiooPtation', tv. —, —en = kotiptatie, zelfaanvullingsverkiezing. foOtie'ven, `dm. =
koOpteeren.
koarbinate, —n = kciirdinaat. Moor.
binalculti(tens, 1.= koOrdinatesysteem, -stelsel.
koorbissalion', w. — = kokirdinatie, nevenschikking. tornbittle'ven, rd)u). (1).)=kotirdineeren, nevenschikken, gelijkstellen.
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Zie ook I.
*Oat', m. —5 = kopal (een gomsoort). Mope.
m. = kopalvernis.
StoOeite, w. —n = kopeke (0,01 roebel).
Sit'Oer, m. —s, — = keper, gekeperd weefsel.
tO'Oertt, fcbw. (1).) = keperen.
Stopernitainer, m. —s, — = Copernicaan,
Copernicusman. lopernitainifit = Copernicaansch.
MeOf, m. — (e)s, Riipfe = kop, hoofd; ein of.
fetter (better), fluger, feiner R. = een heldere,
scluandere, fijne k., een helder, schrander, fijn h.;
er Petit alle y auf ben R. = gooit alles 't onderste
boven; fid) auf ben R. Palen (ook: fid) R.
ftellen) = (fig.) op zijn h. gaan staan; nut ben
R. aufagen = op den man af, ronduit zeggen;
att4 bem R. aitieren, berfagen, biftieren, malen
= uit 't h. (uit 't geheugen) citeeren enz.;
R. **ben = verstand hebben; fie tat U)ren
eignen St, ibren St fur fid) = ze heeft een h.,
een eigen k.; bas will mir nicbt in ben R. =
dat wil er bij mij niet in; itn R. red)nen = nit
't h. rekenen; er ift ins R. nid)t rid)tig = er ift
boy ben R. gefcbtagen = hij is niet wel bij 't
h.; aid StOpfe, Diet elitist = veel h.. en veel
zinnen; R. ober st4ritt = kruis of munt; ber
fttoinbett ibm = hij is duizelig in 't h.;
wei13 nicbt too mir ber R. ftett = mijn h.
loopt om; R. fteljen = op z'n k. staan, dol
zijn (van verrukking), verstomd staan; einem
ben R. berbreten = iem. 't h. op hol brengen,
maken; er bat ben R. berloren = hij is zijn h.
(de kluts) kwijt, zijn h. is op hol; einem ben R.
tualtten = iem. zeggen waar 't op staat; au R.
fleigen = naar 't h. stijgen. vgl. auf fe 13 en,
befteben, Q3rett, fallen, Orate, fd)lagen,
attrecbtriicfen, geten e. a.
MoOfiabletneiber, m. = moordenaar.
ghtOrliarbeit, w.; gbanb, I.; sbebedung, 11).;
.brecten, 1.; .biirfte, w. = hoofdllarbeid
(hersenarbeid); -band (bandeau); -deksel;
-breken; -borstel (haarborstel).
*Witten, 1. —s, — = kopje, hoofdje; Pe bat
ibr R. zij heeft een h. Mifett, ftw. (b.) =
onthoofden; (planter) toppen, kappen. Mee.
enbe, f. hoofdeinde. toefürntig = hoofdvormig. Stoefiit(t)er, m. —s, — koppootige. ftoOfigetb, 1. = hoofdgeld. Moe.
nekkramp, ruggemerggenittitrante, m.
hersenvliesontsteking.
m.
= hoofdll j icht; -zeer.
StoOfillnittt, w.; igrittb,
Stopfibtinger, m. = femelaar, geniepigerd, (ook)
kniesoor. StoOrtattgerei, w. — = femelarij,
bigotterie. Roprianb, =Were', w. = koppesnellen. Stoorriffen, 1. = hoofdkussen. *Otis
tett, m. sluitkool (witte, roode kool). OW.
taut, w. = hoofdluis. tWiting4 = kopje-over,
voorover. toOf ilob = hoofdeloos, onbezonnen,
onbesuisd. Stoprioligfeit, w. —= onbezonnenheld enz. ROOfintafttitte, w. = guillotine.
RoPrutubfeli m. = hoofdspier. StoOrnatt, w.
schedelnaad. StoOrniden, 1. hoofdknik.
Stopfinufs, tv. = oorvijg, -veeg, mep. StopfInt4,
m. = kapsel. Stopfirettnen, = hoofdrekenen.
StoOf irole, w. = roos op 't hoofd. itatififalat,
m. = kropsla. toOfifeteu = schichtig, wantrouwend, achterdochtig. Seoe'ltOtaucli, m. =
bivakmuts.
m.; ilifimerien, $1.; iiittmudr
m.; 1. hoofesluier ; -pijn ; -tooi ;
-schudden.
*opfiforung, m. = duiken, duiksprong.
Stopfi ftation, w. = kopstation. Stoefteuer, w.

= hoofdgeld. Ropritinttne, w. = kopstem,
falset. Stopritlid, 1. = kopstuk; oorveeg, mep.
StoOrtuck 1. = hoofddoek. toOfiiiber = kopjeover, voorover, hals-over-kop. toOfun'ter =
met 't hoofd naar beneden. Stoprtnet, f. =
hoofdpijn. noetueibe, w. = knotwilg. MAW.
tuunbe, w. = hoofdwond. Attpriatt, to. =
getal koppen, personen. Stoeierbretten, 1. —
hoofdbreken.
SO/fallen, qm. = kopialien, kopieerloon.
w. —n = kopie. RoVie(r) ibutt, =
kopieer-, kopieboek. toWe'rett, fcbw. (1.) =
kopieeren; (tot.) afdrukken. *We're; m. —s,
— kopteerder. RoPierintaftitte, .0reffe, w.
= kopieerpers. SoPieritattnett, m. = (tot.)
drukraam. RoOieritinte, w. = kopMerinkt.
m. —en, —en = kopiist, kopist.
ItoirOe zie Ruppe (bijv. in Scbneefoppe).
Stop itml, to. —, —n; ook: 1. —s, — = koppel(band, -riem); (sabel)koppel; koppel (honden
of paarden); troep; [gemeenschappelijke weide
of jacht]; (nrbb.) omheining, afgesloten veld;
gemeenschappelijke bearbeiding van een stuk
fcbw. (b.) =
land; ploeg arbeiders.
koppelen. RoVitietrienten, nt. = koppelriem.
Sto/rpellitneg, m.; .tveibe, w. = gemeenschappelijke weg; g. weide.
Sto4rOettoirtft aft, t = akkerweidebedrijf
(volgens Holsteinsche methode, de kampen door
akkermaalshoutwallen omgeven).
no ipra w. — = kopra.
= kapseizen.
toWleil'ett,
RoOite, m. —n, —n = Kopte. to011itt = Koptisch.
Sttquta, w. — = kopula, zinsverbinding. *Am.
kopulatie (huwelijkstation' w. —, —en
van vruchtboomen). to0u.
verbinding; veredelin
g
latib' = kopulatief, verbindend. toOttleiren,
fcbto. (b.) = kopuleeren: verbinden; trouwen
(in den echt verbinden).
Montle, w. —n = koraal, kraal. toratileni
artig = koraalachtig, -vormig. Storatitett.
baum, m. = koraalstruik.Rarat ilenfang, m. =
koraalkoraalvisscherij. bralitenfarbig
kleurig.
•fttnur,
to.;
noratitettlIfifter, m.; •mot)6, 1.;
-tier, 1.; gtouri, w. = koragivisscher, -mos;
-snoer; -dier (bloemdier); -wortel.
foram: einen I. nebmen, einen torantieiren,
fcbw. (b.) = iem. onder handen nemen, de les
lezen.
Moran (u. Amu') m. —s = Koran.
toraniien zie f ut an 3 en.
*orb, m. —(e)s, SlOrbe = korf, mand; beugel,
korf (am Zegen); ben; einen R. befommen =
een k. krijgen, een blauwtje loopen, afgewezen
worden; einem einen St geben = iem. afwijzen,
een blauwtje laten loopen;. fiber bie StOrbe
geben = de spuigaten uitloopen; vgl. balm
norbiball, m. korfbal. StOrbiten, 1. —s, —
= mandje, korfje. itarbifeige, to. = mandevijg.
w.; • ttettter ( smaeber), m . =
mandeliflesch (matteflesch); -maker.
aorbilltoffer, m.; .ntübel, I.; .feffet (.1tuft1), m.
= rieten koffer; r. meubeis; r. stoel (mande-,
wind-, strandstoel).
orbituagett, m. = mandewagen.
= bind-, teenwilg. torb itueile =
Stortetveibe,
bij manden, bij korven.
or'be(t), —n = draad, touwtje, koord.
torbiat i = kordiaal, hartelijk. Storbiatittit i , to.—
= kordialiteit, hartelijkheid.
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Zie ook S.
it orbille'ren (spr.: ..diljeeren) = Cordilleras.
Rorbon' (spr.; . .do), m. —s, —s = kordon:
posteketen; (breed) lint.
Morbonettleibe, w. = koordzijde.
Morbuan', m. —5 = korduaan (leersoort).
More'a, 1. = Korea. Royea'ner, m. —5, —
Koreaan.
!Wren, 'dm. (b.) = keuren (hengsten enz).
Rerfiellic = van Korfu. Morlu, 1. —5 =
Korfu.
Rerian'ber' m. —s = koriander (plant en zaad).
Storintty, V. — Korinthe. Revise*, tv. —, —It =
krent. Rerin'tfter, m. —5, — = Korinthier.
torin't0i1K) = Korinthisch.
Mort, m. —(e)s, —e u. Rorie = kurk. fort'avng
= kurkachtig. Morf'eiie, to. = kurkeik.
torlen, Pim. (b.) = kurken. Sort'groOfen, m.
= kurk, stop.
tortlen, ittv. (b.) = knoeien.
Mort'foOte, w. = kurken zool. Sortite4s411i4, m.
= kurkzeil, linoleum. (Mortleant6, T.), Rort'•
Melte, tv. = kurken buis, k. vest (bij schipbreuk).
Stortliefter m. = kurketrekker.
Mornteran' (met a), m. —s, —e = kormoran,
schollevaar, aalscholver, zeeraaf.
Morn, V. —(e)s, Ri3rner = korrel (graan, rand,
good enz., ook 't gewicht); vizier(korrel); koren,
graan, (inz.) rogge; (koren)brandewijn; (van
munten) fijn gewicht, gehalte; einen aufs SI.
nebmen, auf bem R. baben = op iem. aanleggen, mikken, iem. tot 't mikkunt van spot of
scherts maken, in 't ootje nemen; etw. auf bem
(feinem) R. baben = (ook) lets op 't oog hebben;
en Bann non altem Scbrot unb R. = van den
ouden stempel; rein R. griin ellen = onverstandig huishouden, er maar op los leven,
alsof 't niet op kan; vide ROrner macbett einen
,auf en = veel kleintjes mal‘en een groote;
vgl. Soben, Wlinte.
Seorltat (met ei), m. —s, —s = kornak, olifant(ge)leider.
Rern'llatter, m.; •tiOve, to.; •attOfttfty, to.; gbau,
m.; g blutne, w. = korenllakker; -aar ; -uitvoer ;
-bouw (graanb.); -bloem.
forn'btuntenblau = korenblauw. RornItilte,
w. = korenbloesem, -bloei. Sern'fieben, m. -graangrond; graan-, korenzolder. MoriVbrannta
Wein, m. = korenbrandewijn. Mbrn'e§en, I. —s,
— = korreltje, greintje.
Morneliv, w. = Kornelia. Sernelin4, m. =
Kornelius, Kornelis.
Mornellivicbe, w. = kornoelje. Rornetiftyfcten•
baum, m. = kornoeljeboom. Randle, w. —,
—It = kornoelje.
tOr'nen, fd)w. (b.) = korrels krijgen; (Vet,
Scbief3pulner) korrelen; (Stoffe, 3eber) greineeren, korrelen; (iem.) (aan)lokken. *Betterr
font, to. = korrelvorm. MOr'nerfritehte =
St ornf r. Sorn'ernte, w. = koren-, graanoogst.
Sar'nertuirtfe4aft, w. = slagstelsel.
omen', m. —(e)s, —e u. —s = kornet, vaandrig (bij de ruiterij); R. a $iftorts = kornet
a pistons.
Rovnletb, V. = korenveld. RovnlyfieOte, Pl. --graanvruchten, granen.
Stern'llgarbe, w.; :octal, 1.; oljatm, m.; •banbet,
m. = korenllschoof; -wet; -halm; -handel
(graanhandel).
Morn'Oaub, 1. = graanpakhuis. fOr'nici# =
korrelachtig, korrelig. tOrltig = gekorreld, vol
,korrels, korrelig. Morn'iatjr, I. = korenjaar.
Rern'tanttner, w. = koren-, voorraadschuur.

Mornljtanb, 1.; .ntagaiin, 1.; /minutia, m. =
graan-, korenljland; -pakhuis; -gebrek (-flood).
Stern'iltnartt, tn.; intafj, f.; oneffer, m. = graan-,
korenilmarkt, -maat; -meter.
Morn'llndiOte, to.; .tyrei6, m.; ryabe, w. =
korenilmoren; -prijs (graanpritis); -roos (bolderik).
torn'rehO = rijk aan koren.
Rovnlivole, tv.; atimie6er, m. = koren!froos
(bolderik); -zolder (graanzolder).
MornVerve, w. = verbod van graanuit- of
-invoer. nortiluatitte, to. = korenwan. Rene..
Witte, ro. = wilde wikke. Morn'tvidet, m. =
korenworm, kalander.
norn'lltuu*r, m.; 'Plum*, m.; •Aott, m. -korenllwoeker; -worm; -belasting.
Roye'na, tv. — = krans; kring (van toehoorders e. d.).
Stürl'er, m. —s, — = lichaam.
Or'Oevilantage, w.; .bau, m.; .befitatientjeit,
w.; •bilbung, w. = lichaamsHgestel (konstitutie) ; -bouw; -gesteldheid; -ontwikkeling.
iBr'Oerbaft = lichamelijk, lichaams... Starlier•
4altung, w. = houding. Sar'Oertraft, w. =
lichaamskracht. Mar'Verteige, tv. = leer van 't
mensch. lichaam; stereometrie. fOr'Oerlict =
lichamelijk, lichaams..., stoffelijk; I.. er (fib
= persoonlijke eed; f .. er Megettitanb = stoffelijk voorwerp. MOrl'erlidgeit, w. — ---lichamelijkheid. tay'eerfo4 = onlichamelijk.
SOY'peyntat,i.=inhoudsmaat.n Or'Oetutefluttg,
tv. = lichaamsmeting, stereometrie. Marlierfrfjeft, w. —, —en = korps, korporatie, vereeniging. tOr'Perfc§aftn0 = korps . .. , vereenigings . .. Ray'Oeviibung, w. = lichaamsoefening. Rby'Verbertaiung, w. = lichamelijk
letsel.
Rortmval', in. —s, —e = korporaal. Morporal'i
1c§aft, w. —, —en = korporaalschap.
Roreeration', w. —, —en = korporatie. Soria' •
rationWre0t, I. = rechtspersoonlijkheid (van
de korporatie).
Morph (spr.: koor), 1. —, — = korps. MorOa's
geirt, m. = korpsgeest. MorpOltubent, m. =
korpslid.
toreulent' = korpulent. RoyOutena', w. — =
korpulentie.
Rov'tntis, 1. — = korpus, lichaam, geheel; St.,
m. — = (typ.) korpus (lettersoort). Morlmbg
bairn, 1. —, —s = corpus delicti. Rer'Oud
ju'rid, 1. = corpus juris (wetboeken van
Justinianus).
Revreferent, tn. = korreferent, tweede of medeberichtgever.
torten' = korrekt. Morratteit, tv. — = korrektheid. Movreftion', tn. —, —en = korrektie
(verbetering, tuchtiging). Rorratientiyi, m. —s,
—e = korrektionair, tuchteling. Rorrettionb'g
antra% to., .0aua, V. = huis van korrektie,
verbeterhuis. Servant'', V. —s, —e = korrektief, tegenmiddel. RorreEter, m. —s, ..to'ren
= korrektor. Romany', tv. —, —en = korrektie ; verbetering; drukproef; eine R. lefen =
een drukproef nazien, korrigeeren. Rerrettur's
bonen, m. = drukproef. Rovreau'rentelen, V. —
('t) nazien van drukproeven.
Ramie, 1. —(e)s, —e = korrelaat (wisselbegrip, jets dat tot iets anders in wederzijdsche
betrekking staat). fondants' = korrelatief.
Sorrelponbent', m. —en, —en = korrespondent.
Rervell'onbentreeber, m. = boekhouder van
de reederij. MorrelOonbene, w. —, —en =
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Zie ook (S.
korrespondentie. Storrei#onbenalarte, w. =
briefkaart; korrespondentiekaart. forreinon.
korrespondeeren.
bleu**, id)w. (1).)
Sorriboe, m. —s, —e = korridor, gang.
Storrigen'ba, Im. = korrigenda (te verbeteren
(druk)fouten). SortigeWbettanitaft, • w. = verbeterhuis. forrigie'rett,id)w. (b.)
korrigeeren.
orrobengia (t ts), t31. = korrodentia, bijt-,
etsmiddelen. forrobleiren, id)w. (1).) = korrodeeren, uitbijten, wegvreten. forroijw —
korrozief, bijtend, invretend.
forruntpie'ren, idno. (1.) = korrumpeeren, bederven, omkoopen. forrupt' = korrupt, bedorven. Storruption', w. —, —en = korruptie,
zedebederf, omkooping.
Mortar', m. —en, —en = korsaar, zeeroover,
-schuimer.
—n = Korzikaan.
Movie, m.
Morietf, 1. —(e)s, —e = korset.
forlile0 = Korzikaansch.
Norio, m. —5, —5 = korso (sieroptocht).
Rortrif, 1. = Kortrijk.
—n = korvet (een schip).
Morbet'te, w.
Stortjbant, m. —en, —en = koribant, priester
van Cybele. fornbattglict = koribantisch,
uitgelaten wild, woest.
MorntArd'e, m. —n, —n = korifee.
Mole, m. —en, —en = Kozak.
Solcbenitle (spr.: . . nielje), w. — = kochenille,
scharlakenverf.
(bbr.) koosjer: rein, (fig.) pluis, in
folder
orde.
= kosekans.
Stolefange, w.
folett, Id)w. (b.) = (lief)koozen, streelen; vrijen;
[kouten, lief spreken].
Molellornt, w.; name, m.; 'Wort, 1. = vleillvorm; -naam; -woord.
foils = lief, innig, hartelijk; zacht, mollig.
Mitylinud, m. — = kosinus.
SoOntelif, w. — kosmetiek (kunst van schoonheidsbehoud; schoonheidsmiddel). foOntelift0
kosmetisch, schoonheidbevorderend, schoonheids .
100'ntiltft = kosmisch ('t heelal betreffend). Moo•
mogonie', w. —n = kosmogonie (leer van
't ontstaan der wereld).
SoOntollgraWe', w.; :logie', w.; =Oat', m. =
kosmoljgrafie (wereldbeschrijving); -logie (wereldleer) ; -poliet (wereldburger).
iOdutOPoligile0 ,-----kosmopolitisch. oOntoralna,
1. —s, .. men = kosmorama. StoWnino, Tn. —
= kosmos, heelal.
Moffat', Soilage, m. . . ten, .. tett = keuterboer,
kleine boer.
Soft, to. = kost, spijs; (ben.) prolongatie ;
St. unb Qogis = k. en inwoning; iidj bet einem
in R. nub £ogis tun = bij iem. in pension, in de
k. gaan; in R. geben, nebmett = in pr. geven,
nemen. foit'imr = kostbaar, waardevol, duur;
[preutsch, geaffekteerd]. SoWbarfeit, w.
--en = kostbaarheid.
I. folten, fdp:o. (l.) = proeven, smaken, genieten; kosten; es foftet mid) (mir) nur ein
Wort; es wirb ibm bas £eben foften; [zwaar
vallen]. II. Molten, $1. = (on)kosten; auf
meine R. op mijn k., te mijnen koste; auf R.
Ritter (5efunbbeit = ten koste van zijn gezondheid; bie St. be3abIen, beftreiten = (ook)
't bekostigen; er fammt auf Leine St. = hij haalt
zijn onk. er (weer) uit, maakt zijn k. goed, heeft
er 't zijne van; bas becft bie nicbt = dat maakt
de k. niet goed; in bie St. verurteiten (1!), einen

in St. ftiir3en, feten
iem. op k. jagen; o1)ne
= (op wissel) zonder k.
Soltenania#, m. = aanslag in de kosten.
noltenanirOlag, m. = raming, begrooting.
noltenattinianb, m. = (on)kosten, vertering.
foltenfaffig: f. nerurtellen = in de kosten
veroordeelen. SolteneriOarniO, w. = besparing van (on)kosten. Soltenfrage, w.= (kwestie
van de) kosten. foltenirei = kosteloos, vrij van
onkosten, vrij (an sorb 3. O.); gratis; I. batten
= vrij houden. foltenfo# = kosteloos, gratis.
folten#fficbtig zie f it en f alit g. Stoltenineid,
nt. = kostende prijs, kost-, inkoopsprijs.
Solten#unft, m. = (de) kosten; ben St. in
Oetracbt 3ieben = om de kosten denken.
Soffirau, w. = kostvrouw, hospita. foitivei =
in den vrijen kost; einen I. batten = iem. vrije
tafel geven. Moitlreifyit, w. vrije kost. Soft'.
ganger, m. kostganger; unfer berrgott bat
mancberIel St. = onze Lieveheer heeft rare k.. s.
Moit'geber, m. = waard; (beu.) prolongatiegever. noit'gelb, 1. = kostgeld; (beu.) report.
Roftgelttiift, 1. = prolongatieaffaire. Moit'•
*Open, m. = stukje, hapje (om te proeven);
(ook) voorproefje. oftbatle, w.
proeflokaal.
Moit'Oatte, 1. = kosthuis.
fOftlic0 = kostelijk (ook fig.), heerlijk ; kostbaar;
prachtig. MOitlitfjfeit, w. —, —en = kostelijkheld, lets heerlijks; kostbaarheid. SoltInutter
zie .fr au. StoitineOnter, m. = prolongatienemer.
Stoieniii, 1. = Konstanz.
Soirprobe, w. = proefje. MoitlMule, w.
kostschool. noitic4iifer, m. = kostleerling.
foitlifiefig = kostbaar, (zeer) duur. *oft'.
Wiefigfeit, w. — = duurte, kostbaarheid.
RoftliitO, m. = vrije tafel, vrije kost.
noltam', f. —s, —e = kostuum. foltantieren,
rd)w. (b.) = kostumeeren. Stoitantldpteibetitt,
w.
kostuumnaaister.
noit'beractter, m. = fijnproever, lastig eter;
er lit Fein
= hij houdt wel van eten. ROC.
w.
kostvrouw.
I. Stet, m. —(e)s = modder, slijk, veil, drek.
II. sot, I. —(e)s, —e = aandeel in een zoutziederij ; ook
State.
—n = kotangens.
Molattgen ge, w.
Rogan, m. —s, —s (Chin.): St. macben = nederige onderwerping bewijzen.
—n = kleine boerewoning, hut.
Mole, w.
MU'tet, m. —s, — = keutel.
otelett, 1. —(e)5, —e u. —s, Motelet'te, w. —,
—n = kotelet, karbonade.
= (groote), nijdige bond,
StO ger, m. —s,
mormel; ook = StOtter.
Moterie, w.
—n = koterie, kliek.
Mot'llifiege, tr. ; =grebe, w. mestllvlieg; -put.
Rottman', m. —s, —e = kothurn, broos,
tooneellaars.
fotie'ren, Icbw. (b.) = koteeren (in de beursnoteering opnemen).
fo'tig = slijkerig, modderig, veil.
kotillon
Motiffon' (spr.: kotieljO), m. —s, —s
(een gezelschapsdans).
fotilie'ren, id)w. (b.) = aanslaan (in belasting).
StOtiner, m. —5, —, Moffat, notlaile, m.
. fallen = kleine boer, keuter.
.
f. = Cochinchina.
Rotten, m. zie State.
m.
—s,
— kot, hut, hondehok.
Stotler,
ROME, m. —s, — = kleine boer, keuter.
a.131ur (bottes
O.) = potdome.
Roe'
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Stotie,
—n, Mot'3e(n), tn. —ns, —n —
grove wollen deken, mantel.
*OCR, w.
—11 = (rug)draagkorf.
fotien, fcbw. (b.) = braken, overgeven, kotsen.
fr. = Streu3er. Mr. = Strome:
*Wag, m. u. 1. —s, —e = kraal (Hottentotten-,
Kafferdorp).
*rab'be, w. —n = krab(be); garnaal; kleine,
dreumes; (scherts. ook) kat(je), draak. frab'.
b(e)tig = kribbelig; nietig; kriebelig. frab'betn,
id)w. (b.) = krabb(el)en, kriebelen, wriemelen.
I. frac#: = krak! II. Arc" m. --(e)s, —e —
krak, gekraak; krach, groot bankroet, debacle;
twist, ruzie, herrie, keet; bann gibt's —
dan is 't mis; ber grove R. = de groote
algemeene financieele krizis in Duitschland
tusschen 1871 en '80.
*act, m. —(e)s, —e = (gwst.) vouw. fra'fbett,
id)w. (b.) = kraken, springers, spatten; twisten,
kibbelen. fiva'tter, m. —a, — krak; oude
stakker, nietig oud kereltje. Stratt'utarber,m. =
ruziemaker, herrieschopper. triidrien, id)w.
(b.) = krassen. tract; = krak!
*rule, W. —, —n = (vilders)knol; oude
barak; vogelwikke.
I. *raft, w. Rrtifte = kracht, sterkte, macht,
nadruk; bei Rrtiftett fein = sterk, op k.. en
zijn; timber 3u Straften lommen = weer op
k .. en komen ; in R. tretett = in werking treden ;
in, au3er St. feten = in, buiten werking stellen;
in St. fein, bleiben van k. zijn, blijven; vgl.
aus I. II. traft, 43rtip. mit ien. = krachtens,
uit kracht van, ingevolge.
*raftljantage, w. ; .anftrengung, W. ; .auftvanb,
m.; •aubbrutt, m.; .iiuterung, w. = krachtliinstallatie; -sinspanning; -sontwikkeling (-ontplooling); -uitdrukking (krachtige uitdr.);
-betoon.
Araft'briibe, w. = krachtige bouillon. *raft'.
broft§re, = taxi-auto(mobiel). Straft'brofcb.
tenballettetle, w. = standpaats voor taxi's.
StraftlaOrer, m. = automobiel. Straft(fattr) •
rob, 1. = motorfiets. Straftlatytrubbett, =
automobieltroepen. Straftlabrieug, 1. =
automobiel, motorwagen. Straftitieger, m. =
vliegtoestel, -machine, luchtschip. Straftliitte,
w. = volheid, overvloed van kracht. *raft'.
ilefitht, 1. = krachtgevoel, -bewustzijn. *raft'.
butter, m. = krachtpatser. frartig = krachtig,
sterk, flink, stevig, machtig, goed werkend,
versterkend, van kracht. frartigen, 1d)w.
(1.) = sterken, krachtig makers. Stregrtig•
felt, ty. — = kracht, sterkte, nadruk. Marti.
gang, w. —, —en = (ver)sterking, steun.
traftliibutenb = verlammend. Straftlebre, w.
krachteleer, dynamika. Straftleiftung, w. —
krachtsbetoon, toer. frafttob krachte-,
machteloos; buiten werking, ongeldig. Straft.
= nietigverklaring. *raft'.
loaerittirung,
— = krachte-, machteloosheid;
foligfeit,
ongeldigheid, nietigheid. ftrafttnaftbitte, tx).
krachtmachine, motor. itraftntebt,i. = stijfsel,
zetmeel. Straftliteffer, m. = krachtmeter.
Strafttnittet, 1. = krachtig middel; krachtoverdrager. Straft'broth m. = krachtpatser. *raft'.
(melte, = krachtbron. Araftrab, 1. =
motorrijwiel, -fiets. Araft'fbraMe, w. = krachtige taal. Straft'itoff, m. = beweegkracht.
fraftltrotienb = overvloeiend van kracht.
*raftlubbe, w. = krachtige bouillon. *raft'.
iibertragung, w. = krachtoverbrenging. traft.
bolt = krachtvol, krachtig, krachtdadig.

*raft/Wages*, m. = motorwagen, automobiel.
arafttuagenfilbrer, .tenter, m. = chauffeur.
Araft'Wert, I.= krachtcentrale, -station.Straft.
Wort, 1. = krachtig woord. Straftlentrate. w.
= -werf.
ftvii'fiefeben, f. —a, — kraagje. *ra'aen, m.
—s, — (ook: Strtiger) = kraag, cape; [hals] ;
burcb ben R. jagen = door de keel jagen, verbrassen; einen beim R. friegen, nebmett, fallen
= iem. bij zijn k. pakken; es getibm an ben
St. = zijn leven is er mee gemoeid; ben R.
baron feten = 't leven op 't spel zetten.
gettente, w. = kraageend. Stra'gettutantel, m.
= cape, kraagmantel. rn'nenttb, -halsdoekje. Stragltein, m. = kraagsteen,
karbeel.
m. —(e)s, —e = kraal, schreeuw.
w. --n = kraai; eine R. bath ber anbertt bie
9iugen nid)t aus = 't is lief en diefjesmaat.
fra'(jeu, icfp. (b.) = kraaien, schreeuwen.
avii'bettauge, 1. = kraaieoog; braaknoot; likdoorn, eksteroog. Arii'bettfut, m. = kraaiepoot ;
(plant) varkenskers; Rrdbenfiii3e = (ook) hanepooten, gekrabbel; rimpels (bij de ooghoeken).
Striitywintel, 1. = Kleinhuizen. Stveibtuintelei',
w. —, —en = kleinsteedschheid, bekrompenheld. itrabloittfter, m. —s, — = provinciaal,
bekrompen kleinsteedsch persoon.
—n, —n = krake (zeemonster, reus*rale,
achtige inktvisch).
*rated' m. —s, —e = (ge)krakeel, geharrewar,
gekijf. 'frateeten, = kijven. Sera.
feeler, m. —s, — = kijver.
Straletfiite, $1. = hanepooten, gekrabbel.
tralettt, id)w. (I).) = klokken.
itralen, m. —s, — zie Strafe.
*vat zie Straat.
Malt = scherp, schril, levendig].
—tt = (grijp)klauw, nagel.
w.
grijpen, krabben. Malin =
ten, idm. (b.)
met scherpe klauwen (nagels) gewapend.
*ram, m. —(e)s, Strome = [kraam, winkel];
kleinhandel, nerinkje; winkelwaren; onbeduidende dingen, vodden; ber game R. = de heele
rommel, 't heele zootje; bas past gerabe in
feinett R. = komt juist in zijn kr. to pas.
Atrambattebuti, m. —s = krambamboeli, Dantziger goudwater, warme brandewijn, punch.
arant'bube, tu.
kraam, winkeltje. fra'men,
id)to. (1.) zoeken, snuffelen, rommelen;
[kleinhandel drijven; koopen]. *reenter, m. —s,
— = winkelier, kleinhandelaar; (nerlicbtlici))
kruidenier. Artitnerei', w. —, —en = kramerij,
kleinhandel. Arti'mergeilt, m. = kruideniersgeest, kleingeestigheid, frii'merbaft
= kruidenierachtig. ard'nterfeele, w. = kleingeestig, bekrompen mensch, kruideniersziel.
ard'uterbolitif, w. = kruidenierspolitiek.
Ard'uterbott, 1. = winkeliers; yolk van kruideniers. StrirtnerWare, w. = kramerij, handelswaar. Strant'banbet, m. = kleinhandel. *rant',
taben, m. = winkel.
StramItte, w. —n = (nrbb.) kram. klem.
[tratn'tnen, fd)w. (f).) = krabben; (zich) krommen].
Stramlnetdbeere, w. = lijsterbes. Stramintet0.
boget, m. = kramsvogel, dubbele lijster.
—n = kram; slot (an einem
*rant'be, w.
Oud)e). frautiben,
(1).) = krammen.
Strautbf, m. —(e)s, Striimpfe = stuip(trekking),
kramp, benauwdheid. Strantbraber, w.
spat-, krampader, aderspat. trantprartig

frampfen.
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Zie ook E.
stuip-, krampachtig. frantOlen, id)w. (1.) =
krampachtig (samen)trekken; klemmen.
tvansebaft = krampachtig, zenuwtrekkend;
(stud.) zeer. ftrantolig zie frampfbaft.]
Strauttirbulten, m. = kramphoest. &value=
mittel, 1. = krampmiddel. frantettillettb =
krampstillend.
Seramtdi. . . zie Rrammets...
St rant'Ottd, m. = boeman, (ook) zwarte knecht.
gevatn'tvave, to. = kramerij.
&ran, m. —(e)s it. —en, —e(n) u. Rriine =
kraan (hijschwerktuig); ook = balm 2.
Stran'llarbeiter, m.; .aubleger, m.; =batten, m.
= kraanilwerker; -boom; -balk.
Stra'nett, m. —5, — = (gwst.) kraan (am gab).
Straineloit zie Strantott.
grattlitlyer, m. = kraanbestuurder. gran'=
aebilbr, w., =gel), 1. = kraangeld, -recht.
triitt'aen, ftw. (l.) = (een schip) krenken, op
zij leggen.
Stra'flitO, m. —(e)s, —e = kraan(vogel). *W=
niltbeere, w. = veenbes.
Straniologie', to. —, —n = kraniologie, schedelleer.
runt (fecinfer, franfft) = ziek, krank. *vault,
w. — = ziekte, stuipen. &rankle'', to. —,
—en = sukkelarij, gesukkel, ziekelijkheid.
fritnletn, Rim. (b.) = sukkelen, ziekelijk zijn,
kwijnen. runlet', Rim. (b.) = ziek zijn, lijden.
friittlen, film. (l.) = krenken, benadeelen,
beleedigen; (Me Ore) kwetsen, (einen an ber
ebre) te na komen; fit f. = zich bedroeven.
avanlettanitatt, w. = ziekehuis. Strattlen=
beritbt, tn. = bulletin. Stranlenbettuk m. =
ziekebezoek. Strattlenbett, 1. = ziekbed.
Strattlen111)aud, 1.; -journal, I.; italic, w. =
ziekellhuis; -journaal (-boek ;) -kas (-fonds).
Strattlentorb, m. = brankard. Strattlenfolt,
w. = ziekekost, dieet. Stranlentager, 1. =
ziekbed.
StrattlenlOtteae, to.; =Ofteger, m., =Taal, m. =
ziekellverpleging; -verpleger; -zaal.
avanlenilleitiff, 1.; =febtoefter, to.;; -(tube, to. =
ziekellschip (hospitaalschip); -zuster; -kamer.
Strattlentuatte, w. = wacht (bij een zieke).
Stranlenjltuagen, m.; =Whim m.; qiututer, 1.
=ziekejlwagen; -oppasser (-verpleger); -vertrek.
frant'Oatt = ziekelijk (vooral fig.). Strantibattig=
reit, w. = ziekelijkheid. Strant'Oeit, w. —, —en
= ziekte.
StrattriteltdlIbilb, 1.; s ergeimtng, w.; -fall, m.;
=gefettlitte, w. = ziektelibeeld; -verschijnsel;
-geval; -geschiedenis.
frantlieltd§alber = wegens ziekte.
arantitolt011lebre, W .; .itoff, nt.; a beirben, 1. —
ziekteHleer; -stof; -teeken (simptoom).
friinflie6 = ziekelijk, sukkelend. Seranflic§.
felt, w. — = ziekelijkheid, lijdende toestand.
Retuning, m. —s —e = ziekelijk persoon,
sukkelaar. artinfdlert, tn. = pestkerel, -kop.
artintdluber, I. = aartsloeder, beest. Stan'.
Tung, w. —, —en = krenking, kwetsing (ber
ef)re, ber Ompfinbung); beleediging.
Stran'tvit, u. —, —en = jeneverbes.
*rani, m. —es, Ramp = krans (ook: van een
rad; draagkussen op 't hoold, uithangbord, en
„gezelschap"); lijstkrans, kroonlijst; (er ift)
Dom blauen Rr. = van den Blauwen Knoop,
SeviiniAett, 1. —5, — = kransje. friittlen,
ftw. (b.) = (be)kransen, versieren. Rune=
inflater, w. = bruidsmeisje (oft.: &nutlet=
inflater).

ArtWten, m. —s, — = 1. poffertje, gevulde
pannekoek; 2. slagveerhaak.
Arai*, m. —(e)s = meekrap. trapp'rot = meekraprood.
&valid, to. — = krazis, samentrekking.
frallieln, 143). (b.) = ritselen.
tut; = kras, sterk; lomp, ruw; hailer Wilts =
student (kort na groentijd, vgl. W tts).
&ruler, m. —a, — = linter. tralertOrmia =
kratervormig.
friit'ltben zie grtititen.
&retell, m. —5, — = (gwst.) mand(ewerk).
Ruth m. —es, —e u. Rriite = kras, krab,
schram. triityartig = schurftig. StraCbtivite,
w. = krasborstel; driftkop, nijdas, kribbekat.
traCbiltitig = nijdig, kribbig, weerbarstig.
Shalrbiftel, w. = vederdistel, gezegende distal.
ratle, w. —, —n = krabber, kaarde, krasser.
Skittle, to. —, —n = schurft; afkrabsel, afval
(bei ber Efftetallbearbeitung); (fbb.) korf. nutty=
ellen, I. = krabijzer, voetschrapper. futon,
Id)w. (b.) = krabb(el)en; zagen, krassen (op de
viool); kaarden, kammen; (Dom Wein) op de
tong bijten; (non ber Veber) krassen. nee=
entrant, 1. = schurftkruid, scabioza. *veer,
m. —5, — = krabber, krasser, kaarder ; schram,
krab. Mettler, m. —s, — = slechte wijn,
bocht. Stralerei', w. —, —en = gekrab, gekras,
gezaag (op de viool). Stratilult, m. = bulging,
kompliment, dienaresse. triitlia = schurftig.
Striitrinitbe, to. = schurftmijt.
trau'e(1)n, (d)w. (1.) = krauwen, krabbelen.
trau't§ett, Ito,. (1.) = fried) en.
I. *rand, m. —es, —e = kruik, kan. II. fraud =
kroes, krullend; (von Steffen) gekrept, gekronkeld ; (von Rleib ern) verkreukeld, gekreukt;
f. mad)en = verkreuke(le)n; (von ber Stint)
gerimpeld, gefronst- er matt (treibt) es au f. =
maakt 't te bout; bunt unb I. = door elkaar;
bie Stint f. aieben = 't voorhoofd fronsen;
einem ben Rept f. macben = iem. 't hoofd doers
omloopen, iem. (den kop) gek, suf makers.
Striiud'iten, 1. —s, — = kruikje, kannetje.
&rattle, w. —, —n = geplooide halskraag,
plooisel, jabot, ruche. Stratetelbeeve, w. —
kruisbes. Stritu'leleiten, 1. — krul-, frizeer-,
plooiijzer. friittleln, icbw. (t.) = krullen,
kroezen, frizeeren; plooien, fronsen, rimpelen;
Tit f. = rimpelen, kabbelen; kroezen. *rattle=
mine, w. = kruizemunt. !rattle'', fobw. (1.) —
fronsen, rimpelen, plooien, kroezen. Ruud'.
ORttr, f. = krul-, kroeshaar. fraud itytatia =
kroesharig. Strandlopt, m. = krullekop, -bol.
fraudlOOtig = met een krullebol. ariturter,
m. —s, — = frizeur, kapper.
Aunt, 1. —( e)s, Rretuter= kruid,groente, kool, lof
(van aardappelen enz.); (ook) tabak ; grimes R.=
(soep)groente; boerekool; ins R. itief3en = in
't blad schieten; burcbeinanber tole St. unb
%Oen = verward door elkaar; ein biges R. =
een deugniet ; vgl. 9211 u 13, f e tt I. trattrartig =
kruidachtig. Striturcben, 1. —s, — = kruidje;
R. lIngebulb = kruidje-roer-me-niet; ein
fauberes R. = (ir.) een lieve jongen. runlet',
fcbw. (ti.) = wieden (vooral in wijnberg). Seritui=
terarittel, w. = kruidemiddel. Artiulerbrilbe,
to. = groentesoep. faulertrellenb = gras-,
kruideetend. terittetergeloalbe, 1. = (gwst.) drogisterij. ArtiteterOanbet, m. = kruidehandel.
Strituiterici) zie Rrauttg. irviiteterttile, m. —
kruid(e)kaas, groene kaas. Aritulertentter, m.
= kruidekenner, kruidkundige. Aritteterfillen,

$trauterfunbe.

365

Streisverfaffung.

Zie ook S.
1. = kruid(e)kussentje. Strtist iterfunbe, w. —
kruidkunde. Striinitermarft, m. = groentemarkt. Striittiterltidtbett, 1. = kruid(e)kussentje. *rattlerfaint, = salade van
moeskruiden. RattlerTaft, m. = kruideaftreksel, -thee.
artin iterillatbe, tr.; .lammfer, m., antntfung,
= kruidellzalf; -lezer; -verzameling.
*rattlerlope,
= groentesoep.
StritteterlItee, m.; 4vattf, m., quder, m. =
kruideljthee ; -drank; -suiker (konserf).
frautlartnig = kruidvormig. Strautigtirtttett:
er fotaut ins R. = hij kijkt Scheel, schuin.
Strautigartett, m. = groente-, moestuin. fuming
= kruidachtig. granitic', 1. —(e)s = kruiden,
lof. Strautiunter, m. = land-, stroojonker, kale
jonker, agrarier. Stretuttein, 1. —s, — zie
Rretutd)en. Strantintarft, tn. = groentemarkt.
grantitrunr, m. = koolstronk.
Stratoati , m. —s, —e = lawaai, opstootje.
aratoatite, —n = das, strik; einem bie R.
3u3ie1)en = (fig.) iem. de das omdoen, den strop
toehalen. Stratoattettfabrifant, m. = dassefabrikant ; woekeraar.
Straige, w.
—n = (gwst.) draagzeel,—toestel.
fraigetn, (1).) = op den rug dragen,
sjouwen; met moeite stijgen, klauteren.
*varier, m. —s, — = klauteraar, bergbeklimmer.
Stream', w. —, —en = kreatuur.
Stre66, m. —es, —e = kreeft (i. a. b.); kanker;
[pantser]; onverkochte boeken (die naar den
uitgever teruggaan, ook: Rrebsfuppe). freb0'•
a-dig kreeft-, kankerachtig. StrebWbriibe, m.
= kreeftesaus. frailest, fttu. (1).) = kreeften
visschen, vangen; rildparts = terugkrabbelen.
Stranfan g , m.; .ftingerin, w.; - gang , m. =
kreefteilvangst, -vangster (oft.: vroedvrouw);
-gang.
itrebbigele#Wiir, I. = kankergezwel, -zweer.
Strebdifranfbeit, w. = kanker. StraOiteuttten,
1. = kreeftevangstmet toortslicht. frabilitted
= als een kreeft, achteruit. freb6iroti = zoo
rood als een kreeft. StubWittabett, m. = kanker(aandoening), invretende, woekerende ziekte.
Strefsnitftate, w.; sittere, tv.; =
kreefte/Ischaal (-schelp); -schaar; -soep (vgl.
Krebs).
Ruben', tv. —, —en zie Rreben3tif4
frebettlen, (f).) = [(voor)proeven]; inschenken, aanbieden. Strebettiaer, m. —s, — =
schenker. itrebettaitile§, m. = schenktafel,
buffet.
I. Streibit, —5, —5 = kre'dit (tegenst. van
„debet"). II. grebiti , m. —(e)s, —e = krediet,
vertrouwen, goede naam; auf K. = op kr., op
de borg; ber offene R. = 't blanko kr.; einem
einen R. getuetbren, erOffnen = iem. een kr.
verleenen, openen; einem bei einem einen R.
erOffnen, gewtibrett = iem. bij iem. akkrediteeren.
Strebitibanf, to. = kredietzaak. itrebitibrief,
m. = krediet-, geloofsbrief. trebititibig =
sonde, kredietwaardig. Strebitiftibigfeit, w.
soliditeit. Strebitigabe, W. = kredietverleening.
Strebitigeltftiilt, I. = kredietzaak. frebitie'ven,
Ict)w. (I).) = krediteeren. Strebitib i , I. —s, —e =
geloofsbrief. rebitifrili6, = kredietkrizis.
aveibitor, m. —s, ..to'ren = krediteur,
schuldeischer. grebito'venbutb,f. = krediteureboek.

Streibitleite, tv. = kreditzijde.
frebittotirbig = kredietwaardig. Strebitinsiirbig •
felt, w. = kredietwaardigheid.
are'bo, —s, —s = kredo, geloofsbelijdenis.
(gwst.) monter, levendig, vlug.
fre'get
Streibe, = krijt; bet einem in ber R.
fteben (11); bocb, tief in ber K. fteben, ft en =
diep in 't kriit staan; mit boppelter R. fdyreiben
(11); bee gebt bodj iiber R. unb 9lotitein = dat is
toch al to erg, al to gek. freiibeartig = krijtachtig. frerbaleit§ i = doodsbleek, bleek als
een doek.
m.; ', formation, w.;
Sereiibellerbe, tv.;
= krijtilaarde; -rots;
iigebirge, 1.; -grebe,
-formatie; -gebergte; -groeve.
frei'bebatig = krijthoudend. frei'be(t)n, id)w.
(b.) = met krijt aanteekenen, schrijven; met
krijt besmeren, krijt doen aan (een keu bbv.).
m. = krijtpotlood. frelibeWeiff =
krijtwit, wit als krijt, bleek als een doek.
arelibe&eicbttung, w. = krijt-, crayonteekening.
freii bicbt = kraachtig. fverbig =
achtig, -houdend, vol krijt.
trete-yen (spr.: kree-ieren), icbto. (1).) = kreeeren.
Stye* m. —es, —e = cirkel, kring (eig. en fig.);
ronding, (ronde) holte; sfeer; baan ; distrikt,
departement, karton, kreits (bes ebemaligett
Zeutid)en 91eicbes); im K. = in een kring, in 't
road. StreiWabliOnitt, m. = cirkelsegment.
reiWauOltbnitt, m. = cirkelsektor.
m.
Streidillautttnamt, m.; .arat,m.;
distriktsilbaljuw; -arts; -komitee (-bestuur).
loopbaan
(eines
F13Ianeten).
w.
=
itreibibabtt,
.Streinbeantte(r), m. ; sbebOrbe, w. = distriktabeambte; -bestuur.
Streibibettsegung, w. = cirkelbeweging. Streibig
Watt, I. = distriktsblad, provinciaal blad.
StreiWbogett, m. = cirkelboog.
freiltben, fdp. (1.) = krijschen, gillen, schreeuwen; knarsen (eon her Ziir); sissen (Dom Jett
fiber bem Weuer).
Strei6ibrebung, w. = ronddraaiende beweging,
rotatie. areWeinteittmg, indeeling van
den cirkel; indeeling in kringen. *ref'fel, m.
—5, — = (drijf)tol; R. fpielett =
Id)w. (b.) = tollen. frei'lett, (b.) = zich in
een kring bewegen, rondgaan, in een kring
vliegen, zweven (bie Moen f.); (jag.) in een
kring zoekend rondloopen; [= I r ei 3 en].
Strerler, m. —s, — = speurder, hulpjager.
Streidifornt, W. = cirkel-, kringvorrn.
Panic( kringvormig. StreiWgang, m.
= kringloop, cirkelgang; kronkelgang. gtreiOi.
gerittt, 1. = kantongerecht, rechtbank. StreiWg
banistmanst, m. = kreitsbaljuw, distriktskapitein. Streiblauf, m. = kringloop.
w. = cirkellijn, -omtrek. StreiWittellung,
to. = cirkelmeting. Streibiorbnung, w. =
kreits-, distriktsverordening. Streibi$Alifu6 =
.arat. Stveibiricbter, m. kantonrechter.
freiWrttnb i = cirkelrond. StreiOTtige, to. =
cirkelzaag. StreidiltOutinlpeftor, m. = distriktsschoolopziener.
barensweeen hebben.
freilen, Id)m. (b.)
Streilenbe, —n, Streilerin, to. —,
—nen = vrouw in barensweeen, kraamvrouw.
StreWilitabt, w.; sltiittbe, $1.; .ltstobe, w. —
kreitslistad; -stenden; -synode (kringsynode).
Strei4itag, m. = vergadering van de kreitsstenden, kringvergadering. Streib itruppen, qm. =
kantonale troepen. StreWberfallung,
distrikts-, arrondissementswet.

Stremation.
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$triecOerei.

Zie ook E.
*mutation', to. —, —en = krematie.
Mrentato'riunt, 1. —s, ..rien = krematorium.
arentl(in), m. —s = Kremlin.
Cremoonsche viool.
Mremonefer Oeige
Mreutortarlari, m. —(s) = kremo(r)tart(ari),
room van wijnsteen.
—n = opstaande rand (eines
Strent'be, to.
Sautes); (gwst.) haak en oog.
—It
= wolkam, kaardmachine ;
Arenebel, tv. —,
m. —s = rommel, nietigheden. Mrettebel"
**tarn, m. = rommelmarkt. StrettOeltnaldiine,
kaard-, wolkammachine. frent'beln, fdp.
(1).) = kaarden, wolkammen; sjacheren; ook =
freueben, ictv. (b.) = opzetten, -slaan, een opstaanden rand aan iets maken. Mumbler, m.
—s, — = wolkammer; uitdrager.
*rattler, m. —s, — = janplezier, char A
banes.
Mrentlertoeifi, 1. —es = loodwit.
Mien', m. —(e)s = (gwst.) mierikwortel.
frenelie'ren, ido). (1).) = kreneleeren (inkerven,
van tinnen en schietgaten voorzien).
Mretegel, m. —s, — = (gwst.) krakeling.
*reole, m. —n, —n = Kreool. *no to, —,
—nett = Kreoolsche.
*mole, 1. —(e)s = kreozoot. freolotie'rett,
1d)tn. (b.) = kreozoteeren.
= (voort)sukkelen.
fre'peln, fdp.
frebie'rett, fcfm. (1.) = krepeeren, verrekken;
(van projektiel) barsten, springen.
krepon,
Mrebon' (spr.: krep5), m. —s, —s
m. —s = krip.
dik krip. Are
Mvetrbel, m. —5, —(n) (gwst.) = Strapfen 1.
fretrben, fcbtp . (b.) = krippen.
—n = (ster-, water)kers; (een
Mune,
visch) grondeling.
Muffling, in. —5, —e = eetbare paddestoel;
(visch) grondeling.
*velour, tv. —, —en = opbrengst, oogst.
*vela, 1. = Kreta. Rydenler, Are'ter, m. —s,
= Kretenzer.
*re unb = Krethi en Plethi, allerhande yolk, allerlei gepeupel, Jan en alleman.
*rain' (spr.: ..tért), m. —s, —s, Mretrne, m.
—n, —n = kretin. MretiniOlnuO, m. — =
kretinisme.
frelift4 = Kretenzisch.
kretonne.
Mreton'ne, ID. Mreffttant (met é), m. —s, —s = (fcblef. u.
Oft.) dorpsherberg. Mretftfruter, —s, — =
kastelein, herbergier, waard.
frets* = frtecbt van friecben.
*nub 1. —(e)s, —e = kruis (eig. en fig., ook 't
lichaamsdeel); (im Spiel) klaveren; ein R.
1d)lagen een kruis slaan, maken; 3u St.. e
fried)en = zich onderwerpen, zich vernederen,
toegeven; ilber St. = kruisgewijs; in bie St. unb
*Quer = been en weer, kris (en) kras; f.
quer = kris (en) kras, in alle richtingen, nu
hier dan daar, heen en weer. Mreurabnalinte,
to. = afneming van 't kruis, kruisafneming.
arena'Harm, m.; "banb, 1.; "berg, m. = kruisliarm; -band; -berg (-heuvel).
; "bogen, m. =
Mreui'llbinbe, w.; 'Wine,
kruisilverband; -bloem (ook bk.); -boog.
freurbrats' inbraaf. freurbuutm' = in-, oliedom. freulett, icbtv. (b.) = kruisen (bie 9Irme,
an ber Stilite, auf bem Meere); fit§ f. = elkaar
kruisen, snijden; zich kruisen, zich zegenen;
zich vermengen. gtreuler, m. —s, — =
kreutzer (geldstuk van 1/60 gld.); kruiser; rein
R., rein Sd)tvei3er = geen geld, geen Zwitser.

Streu3'ert0Oung, tn. = kruisverheffing (R.K.
feestdag, 14 Sept.).
"ftauttn, m.; .tob, m. —
MrettleCerfinbung,
kruislivinding (1 Mei); -paal; -dood.
Areurilfaftne, w.; "fahrer, m. ; "faOrt, tv.; "feuer
1. = kruislivaandel; -vaarder; -tocht (-vaart,
processie, ommegang); -vuur.
freurfiber = echt jolig, heel fideel. kens'.
fartnig = kruisvormig. Areurgattg, m. =
kruisgang; processie. Streurgalle, = viersprong, kruisweg, -straat. Streurgetuebe, I. =
keperweefsel. Streurgetyötbe, 1. = kruisgewelf.
Mveurgurt, m. = kruisriem. freurOiiirlitt =
foei-, schuwleelijk.
Mrettrilbalfter, W. (u. I. u. tn.); .jeer, 1.; "Oen,
m.; "ftieb, m.; sOoti, 1. = kruisljhalster; -leger;
-heer (-ridder); -houw (-snede); -hout.
frettligen, icbm. (1.) = kruisigen; tuchtigen,
kastijden; fit# f. = zich (be)kruisen, een kruis
slaan, maken; lid) f. unb legnen = uiterst verbaasd zijn. Mreu'aigung, u). —, —en = kruisikruiskerk.
ging; kastijding. Streu3'tir4e,
Mreuilnoten, m. = dubbele of zeemansknoop.
Mreurfobf, m. = (tech.) kruiskop. areurtOpfet,
1. = slimme kop; dwarsdrijver. Mreurfraut, 1.
= kruiskruid. Arettiliituntel, m. = komijn.
Stveurtubert, 1. = kruisband. freurlaOut =
kruis-, lendelam. greurntaft, m. = kruismast.
reuroberbrant'ratje, tv. = grietjesra.
Mreurlina0t, w.; "orben, m. = kruistinaad (met
kruissteken); -orde.
ifreurotter, to. = gewone adder.
Mreurlibrebigt, to.; "bunft, m.; 'titter, m. =
kruisilprediking; -punt; -ridden
= pijn in 't kruis, in de
SereurpOuteriett,
lenden.
Mreu3'fift4ttabel, m.; "fcbttitt, m.; sfOittue, w. —
kruislibek; -suede; -spin.
Mreurfbrung, m. = kuiteflikker.
Aretta'llitit§, m.; stager, m. = kruisHsteek;
-drager (dulder).
greulung, tv. — = kruising. freurun'gliirflich
= doodongelukkig. StreurbertOr, 1. = kruisverhoor. Mreurtoeg, m. = kruisweg. tuna's
tveile = kruis(ge)wijs, kruislings. itreurttmt§e,
to. = kruisweek (vddr Hemelvaart). StreurKitten, 1. = teeken des kruises, kruisteeken.
Mveurptg, m. = kruistocht.
frib'b(e)lig = kribbig, kregel. kriblelropf, m.
= driftkop, nijdas. MriblelfrattMeit zie
Striebelfr. frib'beln, lotto. (1.) = krieuwelen;
wriemelen, krioelen. StribOlvali4, m. U. 1. — =
rommel(boel); onzin, wartaal.
Stribleue, —s, —e = kribleur (een korenzeef).
m. —s, — = 1. gemshoorn; 2. staart
(van 't wilde zwijn). kriefeleV, Styields
fradel, 1. (m.) —s = gekrabbel, hanepooten.
frieleln, lotto. (b.) = krabbelen, knoeien, vgl.
frit eln.
Mric'fet, 1. —s = kricket. Mrieletbla#, m. =
kricketveld.
—s,
— = faillissement. Mribar',
Serrba,
gefailleerde, failliet.
—e
= krieuwelziekte. frie'•
Mrie'belfranfbeit,
beta, fdp). (I).) zie fribbeln.
—n = kroosje.
Mrie'tte,
frieAen, ft. (h.) (fried)e; frod); frOcbe; Maw!
gefrod)en) = kruipen (ook fig.); auf alien
nieren f. = op handen en voeten kruipen;
vgl. Streu3. frie'Mettb kruipend (ook fig.),
kruiperig. Strie'Oer, m. —s, — = kruiper, lage
vleier. Mrieierei',
—, —en = kruiperij.

ariecOrifC
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Strintitecher.

Zie ook E.
trie'tOetiliO zie frietbenb. Striarting, m.
—s, —e zie Rried)e en Rried)er. griefblier,
1. = kruipend dier.
*rim m. —(e)s, —e = krijg, oorlog; in ben R.
Sieben = ten o. gaan, ten strijde trekken; R. Ms
aufs 5Reffer = oorlog op leven en dood. Mega*,
ftw. (I).) = krijgen (icf)w.), krijg, oorlog voeren;
krijgen (ft.), ontvangen, nemen, pakken; klaar
spelen; (nrbb.) er friegte es mit ber 9Ingit hij
werd angstig; R. fpielett = krijgertje spelen.
Strie'ger, m. —s, — = krijger, strijder, krijgs-,
oorlogsman. triegerilcO = krijgs-, oorlogs*zuchtig; krijgshaftig; oorlogs.
gertafte, w. = krijgsmanskaste. Striegerttanb,
m.
krijgsmansstand. arte'gertunt. 1. =
vereeniging
militairisme. Strie'gerberein, w.
van oudstrijders. trieglitOrenb = oorlogoorlogvoe=
voerend. Striegliiimung,
ren, oorlog; leiding van den oorlog.
StrieWabet, m. = oorlogsadel. StriegO'afabemie,
w. = hoogere krijgsschool. AriegWartifet, m. =
krijgsartikel. StriegO'aufruf, m. = oproeping
onder de wapenen. StriegO'au6bruiO, m. —
uitbreken v. d. oorlog. AriegWanOttattung, w.
= oorlogsuitrusting ; (ook) -opmaking, -verpakking enz. Strieg6lebtirtuiffe, = oorlogsbenoodigdheden. StriegWbegebettOeit, w. =
oorlogsgebeurtenis. triegbibereit = krijgsvaardig. Striegd'berettOchaft, w.; rid) in R. reten =
zich tot den oorlog voorbereiden.
Strieg011bramO, m.; =bubget, 1.; =bettfutiitt&e,
w. = oorlogdgebruik; -budget; -medaille.
AriegO'biettft, m. = krijgsdienst. ShiegO'brang.
fat, 1. = verschrikkingen, ellende van den
oorlog, oorlogsramp. StriegWentROitbigullg, .
= oorlogsvergoeding. SeriegWereigniO, I. =
.bege bent) eit. friegWerfaOren = ervaren in
den oorlog, krijgshaftig.
StriegO'llerfaOrenfteit, w.; =erttiirung, w. =
oorlogsliervaring ; -verklaring.
= opening, begin van den
artegd'eraffnuttg,
oorlog. rieg6100, 1. militair beroep,
oorlogsbedrijf. ArtegOladet, w. = oorlogsfakkel. StriegO'falt, m. = geval van oorlog;
ook: cases belli (oorlogsaanleiding).
'Otte, w. = oorlogsvloot. ariegOttfi, m. =
voet van oorlog; auf ben R. feten = op
v. v. o. brengen. itriegO'gebratuO, m. = oorlogsgebruik. StriegWeetaty, w. = oorlogsgevaar. StriegO'geftiOrte zie .famerab. triegW=
gefangett = krijgsgevangen. Striegb'geritOt, 1.
= krijgsraad. StriegWgeritOt6rat, m. = auditeur militair.
Sttieg011geltOkOte, w.; =gefeftiet, 1.; =gelrbrei, 1. =
oorlogsllgeschiedenis; -kans (krijgskans); -kreet
(-geruchten; krijgsgeschreeuw.)
Krieg 'II ere ^ 1.; =getiintutet (=gernii01), 1. —
krijgsliwet, -gewoel.
triegWgefibt = krijgskundig, -haftig. friegbge=
Mattis = militairmachtig. Striegwgemilm, m. =
oorlogswinst, o-w. Striegb'oeluintter, =geluittn=
ter, tn. = o-w-er. StriegOgetuitutiteuer, w. =
oorlogswinst-, o.-w-belasting.
f. • =loft, m.; =Oaten, m.; =banb=
Wert, I. = oorlogs-, krijgsljgeluk (-kans); -god;
-haven; -bedrijf.
StriegWOeer, 1. = leger. StriegwOetb, m. =
krijgs-, oorlogsheld. StriegWOerr, m. = staatsen legerhoofd. grief:0'0We, = gewapende
hulp; oorlogssubsidie. StriegOlatyr, f. = oorlogsjaar. *riegOlanterab, m. = krijgsmakker,
wapenbroeder. StriegOlattitei, w. = bureau

van oorlog. Seriegblaffe, 13). = krijgs-, oorlogskas.
StriegnfttecOt, m.; sfouttniffar, m.; =Torten, V.
=krijgsilknecht; (oorlogs)kommissaris; -kosten
(oorlogskosten).
Striefintunft, w.; =leben, 1.; •leute, 431. —
krijgs-, oorlogsilkunst; -leven; -lieden.
[Striegb`ttinfte, $1. = oorlogstijden].
1.; =lift, w.; ottalOt, w.; =mauler,
w.; =mann, m. = krijgs-, oorlogglied; -list;
-macht; -gebruik; -man.
riegd'utanntrbaft, w. = oorlogsmanschappen.
Ariegd'Ilminifter, nt.; gutinifteriunt, 1. =
minister van oorlog; ministerie van oorlog.
Striegdimotett, w. = (oorlogs)molest. Striegb's
not, w. = oorlogsramp. SfriegWpflicbt, w.
krijgs-, dienstplicht. friegWItrOtig = krijgs-,
dienstplichtig. Arieg4lita4, m. = oorlogsplaats, versterkte plaats. StriegO'Orofttier, m.
o-w-er. Strieg4'rat, m. = (lid van een)
krijgsraad. StriegO'recOt, f = krijgs-, oorlogsrecht; en = Stanbrecbt. StriegWritt, m. —
oorlogskreet, oproeping ten oorlog. Strieg6'.
rititungen, M. = oorlogstoerustingen. ShiegO'•
lobe, w. = oorlogszaak. rieg6'frOabe(n), nt.
= oorlogsschade, molest.
StriegnKattplath
.1cOift, 1.; =ftOttlb, w. =
oorlogslItooneel; -schip; -schuld.
itriegOltintle, w. militaire akademie. StriegO' •
lefrettir, sekretaris aan 't departement
van oorlog.
Striegnflget, 1.; alinatOe, w.; attanb, tn.; 'Wide,
tv.; ittetter, w. = oorlogsllspel; -taal ; -toestand;
-sterkte; -belasting.
StriegWftrate, tu. = militaire straf. StriegOlat,
w. = oorlogsdaad, krijgsbedrijf. Strieg6'.
trauung, w. oorlogshuwelijksplechtigheid.
triegblii(Otig = ervaren in den oorlog, krijgshaftig, strijdbaar. Shiegblibung, w. = oorlogs-,
krijgsoefening. StriegWunruOen, = oorlogswoelingen. griegWberfattung, w. = militaire
grondwet. litriegO'llerWleguttgbamt, 1. =
oorlogsintendance. StriegO'berlitforung, w. --molestverzekering.
Striegnbott, 1.; =Ware, w.; glueten, 1.; =miller=
oorlogs-, krijgslIvolk;
tcbaft, w.; siablautt, 1.
-woeker; -wezen; -wetenschap; -kas.
StriegOlabIntelfter, nt. = betaalmeester bij
= oorlogstijd. AviegW=
't leger. StriegWseit,
itte0t, = krijgstucht, discipline. Striegb's
lug, tn. = krijgs-, veldtocht. Itriegbluttattb,
tn. = oorlogstoestand.
—n, Striefiente, w. = taling.
Striele, w.
trit'l(ertg) = flikkerend, vroolijk.
'trim bie = de Krim.
Arintinarliabteitung, w.; sgericbt, f.; =geleti, 1.
= krimineele kamer; k. rechtbank; k. wet.
Arintinatitt', nt. —en, —en = kriminalist
(strafrechtkenner). w. (gerechtelijke) politie. ArintinatirecOt, 1. = krimineel recht, strafrecht.
= krimineel
(waarop mare straf staat).
Strittetrieg, tn. = Krimoorlog.
= (nrbb.) krioelen; f.
frittt'nteln, ftw.
unb wimmeht = woelen en krioelen.
ftrintItter, nt. —5, — = 1. havik; 2. haakploeg;
3. teer lamsvel, (ook een soort) pluche.
Serint'lm, w. — = krimp, inkrimping ; bas Zucb
lit in ber R. = wordt gekrompen. frint'pen,
f dyw. (f. U.
= (intr. en tr.) krimpen (ook v. d.
wind). trittWfvei = krimpvrij.
itrintWirantO, nt. — = rommel; beuzelpraat.

Strimitedor.
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Strugmitt.

Zie ook
Strim'itecber, tn. —5, — = veldkijker.
Sting, tn. —(e)s, —e = kring, (draag)ring.
Strinigel, tn. —s, —n) =krakeling;
(k)ringetje (van rook Mfr.). trin'geln 110, fd)to.
(b.) = (k)ringelen.
= krinoline, hoepelrok.
itrinottue, w.
grip*, w. —n = krib(be), creche; schoeling
(van gevlochten rijstwerk); (win den Rijn) krib;
bier bangt bie R. bod) = men krijgt hier niet
kribbebijter
'veel te eten. grip'Penbeiter, m.
(paard en persoon). [StriP'penreiter, m. =
=
adellijke klaplooper]. Strip'penle4er,
kribbebijter (paard).
Strip&, m.: etnen beim R. friegen, nebmen,
fallen, pacfett = iem. bij zijn lurven pakken.
Stria, m. —es, —e = kris (Maleisch dolkmes).
*rile, = krizis. triletu, fcbtv. (b.):
es frifeIt = er is een krizis, er hangen krizissen
w. —,
in de lucht, 't wordt kritiek.
.. fen = krizis.
frirpeln, fcbw. (b.) = krispelen (led.).
= Krispijn.
Strifpite,
m. u. I. —5, —e = kristal. Stvirtalt's
bilbung, = Icristalvorming.griftatt'bruie,
= kristalgroep, -klomp. triltatlett = kristallen.
Strittaft'iltabrif, w.; 'form, to.; -glob, 1.; .grube,
tv. = kristalnfabriek; -vorm; -glas; -mijn.
frirtaltbattig = kristalhoudend. friftaltbeft =
kristalhelder. Striftnit'ftitttntel, m. = kristallijnen hemel. trittaltrnife0 = kristallijn.
m. —, —en = kristallizatie.
friftetilt§ = kristallen, kristalhelder.
= kristallizeerbaar.
fd)lo. (i.) = kristallizeeren. grittaltilie'rung,
w. — = kristallizeering, kristallizatie.
u3.; .tuare, w. =
griftatti llinfe, w.;
kristal!llens; -lografie; -waar (-waren).
kriterium.
Strite'riuut. I. —5, ..rien
tu. —, —en = kritiek; unter alter R. = beneden
alle lcr.; Rr. fibett an (Zat.) = kr. uitoefenen op.
kritikaster, mugge*Mita'fter, tn. —s,
—s, — = kritikus. Skint'.
zifter.
gebrek, gemis aan kritiek.
tofigteit, ro. —
= kritisch, scherp onderzoekend;
kritiek, beslissend, hachelijk.
fd)w.
(1.) = kritizeeren. griti&Wtitttit, m.
kriticisme, kritische methode.
grittet, m. —s bedil-, vitzucht. Shiitelei',
to. —, —en = vitterij, kleingeestige kritiek.
trittelig zie frittlig. tritlebt, fdro. (1.) =
vitten, bedillen. *vitt'ter, m. —s, — vitter,
kritikaster. Walla = vitterig; kribbig,
kitteloorig; lastig, peuterig.
Ski w. —, —en = gekrabbel, geknoei.
!MIMI; = knoeierig, onleesbaar. !titian,
fcbto. (b.) = krabbelen, knoeien; bie Weber
kraut. adVier, m. —s, — —
fritelt =
krabbelaar, knoeier. tritylig zie fritelig.
Kroaat.
*reale, m. —n, —n
(t = ts), I. = Kroatie.
croquet, krokket.
groelet, I. —s
(spr.: krod. .) = gekeperd.
—tt = kroketje.
Rrofet'te, w.
*vett', I. —s, —s = schets. frotie'ven, fd)to. (b.)
= schetsen.
Strotobit, I. —s, —e = krokodil. StrotobiW.
tauten, 131. = krokodilletranen.
u. Rrofuffe = krokus.
volud, m.
—n = (gwst.) krul, lok. !rotten,
w.
tratteu, fcbu). (b.) = fraufeln.
Stron'llautt, I., sbeamte(r), m.; sbetuerber, tn.
kroonllambt; -beambte; -pretendent.

Stro'ne, —n = kroon (ook van een tand,
geklstuk en fig.); krans; (bloem-, licht)kroon;
kruin, top (eines Baumes); kruin (eines
Zeicbes); bem Zerbiettft feine R. = eere, wien
eere toekomt; has jet ber ea* bie R. auf —
dat zet de kroon op 't werk; er bat eine R. =
is aangeschoten; bas ift ibm in bie R. gefabren =
dat steekt hem, hindert hem; einem in bie R.
iteigen iem. er van langs, op zijn kop geven.
grou'eintiinfte, F43l. = inkomsten v. d. kroon.
frülten, fcbto. (1.) = kronen; met kransen versieren; (bij wedstrijden e. d.) bekronen. fro/new
artig = kroonvormig. Stro'nettorben, m. —
orde van de Kroon. gro'n(eu)talev, m. —
kroondaalder. Aro'neutral:ler, m. = kroondrager. gron'erbe, m. erfgenaam van de
kroon, erfopvolger, kroonprins. StrotegeOarn,
I. = kroongewei. vott'aut, I. = kroondomein.
Stron'birftb, m. = hert met kroongewei.
*von'Umber, 431. = Kroonlanden. *von'.
tefi(e)n, I. = kroonleen. Strou'leutOter, m. —
(licht)kroon.
vo'no4, m. = Kronos (vader v. Zeus).
to. = kroonprins,
Strou'prini, m.,
-prinses. frett'prinifitt) = van den Kroonprins,
kroonprins... Strou'rab, I. = kroonrad.
g roud'beere, w. = (gwst.) boschbes.
gron'tater, m. = kroondaalder.
vO'mttte, tv. —, —en = (be)kroning. gra'.
nung4ta1er, m. = kroningsmunt. gronluert,
I. = kroonwerk. rettluide, w. = kroonkruid.
StrO'pet (nrbb.), m. —s, — = Rriippel.
fra'peln zie frepeln.
groPf, m. —(e)s, Stri3pfe = krop(gezwel), keel.
froprartig = kropachtig. frOplen, fdito. (b.) =
(Cinfe) kroppen, met deeg mesten, (a1g.) den
krop vullen; (tech.) (elleboogvormig) ombuigen.
Stroprente, = kropeend. Stapler, m. —s,
— kropper(d), kropduif. frop'fig, Wit
= kropachtig, met een krop; (lichamelijk)
achterlijk; (tech.) omgebogen. groprtaube,
kropduif, kropper(d). MOOlung, —
('t) kroppen.
groPp'ieug, I. = klein goed (nl. kinderen), grut;
kanaille.
fro% = fnufperig.
— u. —ie = Kresus.
gralub, m.,
—n = pad(de) ; geld(stuk) ; bie R.!
Shale, w.
= dat spook! die kat! die draak! (ook) die
dat
nijdigaardl die nijdas! bie giftige
nijdige spook; bie Heine R. dat kleine ding,
dat nest; er bat R..n = moppen, centen,
geld, duiten. grbleugiffer, m. = slecht, lomp
mes. grüleugra6, I. = zoutgras. grOleutotft,
I. = paddenest. tralig = nijdig, koppig.
—n = kruk(stok); handvat (an
einer Genie); slothaak, looper; schroef (an ber
(Beige); (zwaar) gewei (einer Gemfe); (gwst.)
(deur)klink; an St..n gebett = op krukken
loopen; ook = griielet = Rricf el 1. frileifen.
m.
fbrutig = krukvormig. Ark
kruk(stok).
fru'b(e) = ruw, grof, onverteerd.
drug, tn. —(e)s, Rrilge = kruik; aarden pot;
(nbb.) plattelandsherberg, kroeg; bet. R. gebt fo
Lange 3u Waffer, bis er bricbt (11); 3u tief in ben
te diep in 't glas kijken. Strii'getc§en,
R. feben
I. —s, — = kruikje. m. —s, — =
Rrugtvirt. fruglarmig=kruikvormig. Strug'.
gereditigteit, tr. = vergunning. trugluetle =
herbergier, kroegbij kruiken. grugluirt, ni.
houder.
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Rude.

Slued.

Zie ook 6.
= (nbrb.) kruik (zonder oor),
w.
aarden flesch ; vgl. put i g.
fcbto. (b.) = (gwst.) krullen.
Striitn'eben, 1. -s, - = kruimpje, kruimeltje.
Strulne, to. -, -n = 1. kruim(el) ; 2. (bovenste
laag losse teel)aarde; 3. er bat weber R. nod)
m.
Strufte = hij heeft niets te bikken.
pewter.
-s, - = (vile.) kruimel (ook
tnetrben, 1. -s, - zie Rriim cf) en. fril'utellg =
kruimelig. fd)to. (b.) = kruimelen.
frumm = krom; kronkelend, bochtig; f. fd)rei.
ben = krom, scheef schrijven; f..e ginger
macben = kromme vingers hebben, stelen;
etto. f. nel)men = iets kwalijk semen; einen f.
anfeben = iem. scheef, met een leelijk gezicht
aankijken; f..e Bee gebett = kromme wegen
inslaan; bie Cade gef)t f. = loopt verkeerd.
Strumm'agt, to. = dissel. frumnebeinig =
krombeenig. 81611101*e, to. -, -It = kromming,
winding, bocht, kromme (lijn); aus ber R. in
bie leuge = van den regen in den drop, van
den wal in de sloot. friineusen, id)w. (b.) =
krommen, buigen; f. = zich krommen, zich
buigen, zich kronkelen; zich vernederen;
krimpen (van pijn); vgl. S aar.
Striittemer zie Rrimmer 2.
StruntebatO, m. = kromhals. fruntueballig =
kromhalzig. aruntuebo14, I. = kromhout (ook
bij slagers); kromgegroeid hout; bergpijnboom.
frumnetiegen, ft. (b.) = krom liggen (ook fig.).
frunun i tinig = kromlijnig. frunsuenebuten, it.
(1.) zie frumm. Strunsuellibet, m. = kromzwaard, -sabel. truntnefebtlefien, ft. (1.) =-kromsluiten, in de ijzers sluiten. Strums'.
frbnabet, m. = kromsnavel. firtunneftab, m.
= (bissch.) kromstaf (ook fig.). ariinetnung,
-, -en = kromming, draaiing, winding, kurve.
frunettelis = ge-, verkreukt, kreukelig. !rune.
nett*, triineoln, fd)ro. (1.) = kreuk(el)en, verfrommelen. frum'oen, fcbro. (b.) = krimpen,
krimpvrij maken.
aranetter, m. -s, - rezervist (in 't Pruisische leger ander de Fransche overheersching).
arlineperneerb, 1.; stragen, m. = garnizoens(rezerve)IIpaard; -wagen.
trutnItlig zie frumpelig.
Strult.tt, m. -5 = kroep (ziekte).
-tt = kruis (eines q3ferbes).
StruIrtte, w.
Stratettet, m. -s, - = kreupele, verminkte, gebrekkige, stumper. friitrtietbaft, =
kreupel, gebrekkig. friitrtietn, id)11). (I). u. 1.) =
stumperen, sukkelen; (v. plant) kromgroeien.
= (nbb.) (olie)lamp.
Struftav'en, $1. = krustaceeen, schaaldieren.
Strliftlben, 1. -s, - = korstje. arteite, w. -,
-n = korst, aanzetsel. trteitenartig = korstachtig. arleftentier, 1. = schaaldier. Wide =
korstig, met een korst.
Struilfe're, w. -, -n = krucifeer, kruisbloemige. f. -es, -e = krucifix,
kruisbeeld.
arntrta, arntete, to. .. tett = krypte (onderaardsche kapel). arnOtogrente, w. -, -n =
kryptogame, bedekt-bloeiende, sporeplant.
artptograntm' 1. -s, -e = kryptogram, geheimschrift.
Stn. = Streu3er. t. e. = fur3e eicbt. r. u. =
fiSniglicb ungarifd).
Cubaansch.
fuba'nlirb
ube'be, w. -, -tt = staartpeper.
m. -s, - = bak(je), kuipje, tobbe(tje);
ook =
= (pot)helm.
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.

(b.) = in 't kubiek verheffen
tuble'ven,
(brengen), tot de 3de macht verheffen.
aubit'llfub, m.; .inbatt, m.; 'meter, m. u. =
kubieke voet; k. inhoud; k. meter.
Rubins/no% = derde-machtswortel.aubir.
601, to. = derde macht. aubirgolt, m. =
= kubiek. aublit i , m.
kubieke duim.
-en, -en = kubist.
= (gwst.) kuiper.
Stabler, m. -s,
- u. ..ben = kubus.
Stu'buO, m.
StiVrbe, w. -n = keuken (ook fig.); bie
beforgen = de k. doen; in bes Teufels
fommen = slecht teland komen, in den aap
= de apotheek;
gelogeerd zijn; bie lateinifde
-n = (Oft.) keuken.
vgl. fait. Stit'fftel, to.
Stiesbekben, 1. -s, - = koekje; kuiken.
alerbeter zie Stilcbier. Stu'rben, m. -s, (olie)koek, gebak; ja R. = welzeker! kun je
begrijpen! morgen brengen! ein R. unb e in Otis
= koek en ei.
Stresbenautt, 1. = keukendepartement.
= koek-,
Stu'cionlibarter, m.; .badevei,
banketilbakker; -bakkerij.
aii'cbenbebiente(v), m. = keukenbediende.
Stu'rbenberg zie 43fannfucbenberg. Sherbet*.
butt, I. = koekeplank.
Shilbenlibragotter, m.; .einricbtung, w.; •tee,
tv.; sfeuer, 1. = keukenliprinses; -inrichting;
-prinses; -vuur.
au'rbenfortts, w. = koekvorm.
afesbengarten, m. = moestuin.
StierbenlIgerist (.fielcbirr), 1.; .battbtusb, 1. keukettlIgereedschap (-gerei;) -handdoek.
airrbenjunge, m. = keuken-, koksjongen. Stiee
rbentatitten, m. = keuken-, vaatdoek.
lateln, 1. = potjeslatijn. alestenmtibeben, 1. =
keukenmeid, -meisje. StiVrbetunagb, tr. keuken-, werkmeid. itil'ttenmelfter, m.
keukenmeester, chef de cuisine, kok; ba ift
= daar is Schraalhans keukenScfpnaibans
meester. aleitentsbabe, to. = kakkerlak,
bakkerstor. ali'sbentsbette, w. = wildemanskruid.
Stu'ibentelg, m. = koekdeeg. aui sbentetter, m. -gebakschaal.
StiMettaettel, m. = menu, lijst van de te bereiden spijzen. aresbettaeue, 1. = keuken-,
huishoudlinnen.
f. -s, - = kuiken; koekje. Stadler,
m. -s, - = koekbakker.
fuelen zie guden.
(ttbb.) kuiken.
allele's, 1. -s, Shand, m. -s, -e = koekoek; drommel,
duivel; 3um R.! = voor den dr! bol bid) ber SI!
= de k. haal jel bes R. .s Zattf unb 2otn =
stank voor dank. StucludOblutne, = anemoon; veldkers; standelkruid.
Rue/nate', 1.; .1iibte, tr.; .14teisbet, m.; .ubr,
113. = koekoeksilei; -bloem; -speeksel (gew.:
kikkerspog, ook: lenteschuim) ; -klok.
warboel, allegaartje.
aub'beintubbel, m.
au'ber, m. -5, - = (jag.) wilde kat; (fcbw3.)
werk, vlas.
-n = kuip, vat; (van voren opgeMule, w.
bogen) onderstuk van een slede, boom. Stfilet,
kuiper; kelderbaas; -meester.
m. -s, -n = kofw.
Stuff, 1. -(e)s, -e,
(s chip).
kogel; bol, globe; bal(letje), knikker; fid) eine R. burd) (oor) ben
Ropf fcbief3en, burl) ben Ropf jagen = zich
een kogel door 't hoofd jagen; einen auf R..n
24
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Zie ook E.
forbent = tem. op den kogel, op 't pistol
uitdagen; ficb ben 9Irm aus ber R. fallen =
zijn arm uit 't lid vallen.
SiegelabItOttitt, m. = bolsegment. Siegelatble,
w. = as van een bol. Stu'gelarntbruit, tv. -----handboog, waarmee steentjes, kogeltjes afgeschoten werden. fiegelartig = kogel-, bolvormig. Stuigefau410uitt, m. = bolsektor.
Siegelbabts, w. = kogelbaan. Stu'fielbilitie, w.
= karabijn. itallefitett, f . —s, — = kogeltje,
balletje, bolletje, knikker. StuItethicre, w. =
kaliber. Stit'gefbiftel, w. = kogeldistel. nu'oels
'mica, 1. = boldriehoek. Stiegeffattg, m. =
kogelvanger. flegeffeft = bomvrij. Mega.
form, tr. = bol-, kogelvorm. fu'eeffarmig =
kogel-, -bolvormig. Mu'gelgetenf, I. = kogelgewricht. StiegelgettiOlbe, 1. = bolgewelf. Su'.
gelgiefxr, m. = kogelgieter. ku'Relbaufen, m.
= kogelsrtapel. fu'llefidit, fu'gelig = kogelvormig, bolrond. Stu'ReffapOe, m. = (mat.)
bolkap. Stiegellager, 1. = kogellager.
began, fcbw. (b.) = road maken; rollen,
kogelen, ballen; fiber einett I. = over lam.
balloteeren; f. (f.) = rollen; bas ift Sum R. =
om je slap te lachen; 114 f. = op den grond
rollen; een bolronde gedaante aannemen; ficb I.
nor 2acbett = omrollen, omvallen van 't lachen,
zich slap lachen. Stu'fiefregett, m. = kogelregen. fu'getrunb' = kogel-, bolrond. Stwgel.
14404 Iv. = bolschijf. Stu'getfibnitt, m. =
bolsegment. u'gellniel, f. = balspel. gulletlOribe, w. = mitrailleur. Stu'gefung, w. =
ballotage. Stegelbeittil, 1. = kogelventiel,
-klep. Stu'nettoagen, m. = kogelwagen. St u'fiel.
toabl, w. = ballotage. nu'ael3ieber, m. =
kogeltrekker.
St u'guar, m. —s, —e u. —s = kuguaar, Ameri-kaansche leeuw, puma.
Stub, w. —, Rftbe = koe; bei 9Iacbt finb alle Rilbe
fcbwar3 = 's nachts zijn alle katten grauw;
Diet Riibe, Diet fftiibe = veel koeien, veel
moeien; es toirb feine St. 93Ieffe genannt, bie
nicbt eitten weien WIecf norm Ropf bat = men
noemt geen koe Dont, of er is een vlekje aan.
gub'llauge, 1.; .b otter, w. = koelloog; -pok.
Stufrfiluttte, w. = paarde-, koebloem. Stagier,
m. —s, — = (id)w3.) koe-, alpenherder.
aufrftabeit, m. = koeiehoop. Sub'ffeifit, I. =
koeievleesch. SuOlut, m. = koevoet, koeiepoot; spuit (voor „geweer"); er muf3 ben R.
tragen = hij moet soldaat worden.
StublIfutter, 1.; .gloife, w.; .baar, 1.; 'baiter,
m. = koellvoeder ; -klokje; -haar ; -herder.
Stitfrbaubef, m. = veehandel; (fig. vooral)
politieke ruilhandel. Stub'bale, m. = konijn.
Stuftibaut, w. = koeiehuid; bas gait auf feine
St., leti3t lid) auf leitte R. fcbreiben = dat is zoo
gauw (met een paar woorden) niet gezegd, (ook)
't is allemaal niet te zeggen (zooveel is 't).
StublIbirt, m.; .00rn, 1. = koellherder; -hoorn.
*Oldie, m. = koeiekaas, zoetemelksche kaas.
Mt = koel, frisch; kit, koud, lauw, onhartelijk.
Stabt'auoarat, m. = koeltoestel. Stable, w. —
= koelheid, frischheid, koelte, frischte; lauwheld, onhartelijkheid, onverschilligheid. Sabi'.
diner, m. = koelemmer, -vat. Miring, Id)w. (1).)
= (af)koelen; fatten Out, fein Thitcben an
einem I. = zijn moed aan iem koelen. Stabler,
m. —s, — = koeler, koeltoestel.
Shibl'ilfafi; 1.; ifellef, m.; %mind, 1.; .#fiafter, 1.
= koelfivat; -ketel; -middel; -pleister.
Ritbt'llraum, in.; .1altie, w. ; 'KM 1.; .1cblattne,

ID. = koelltruimte; -zalf ; -vat (-kuip); -slang.
Stabile, t v. —, —tt = (zm.) koelte. Stiifirtrog,
me = koelbak. Stilfrfuttg, w. — = (af)koeling;
koelte. iibl'norriffitutig, w. = koeltoestel,
-inrichting.
Sublimagb, W. ; •ntelter, m.; ttnifcb, ro.; .utift,
m. = koeHmeid; -melker; -melk; -mest.
Mitt = koen, stout, vermetel; Start ber St.. e =
Karel de Stoute. Stabtebeit, w. —, —en =
koenheid enz. [iiiinelid) = stout, koen].
StufrOorfe, tu. = koepoek.
StufrpodettliimOfung, w.; %Ito% m. (.materie,
w.) '= koepokilinenting; -stof.
Stuirreigett, .reiben, m. = koelied, -zang,
„Kuhreigen". Stuirreiber, m. = roerdomp.
Stufrichaffer, m. = koeherder. Stublebeffe, ID. =
wildemanskruid; koeklokje. SuO101uet, m. =
flinke teug, slok. Stublebtoof, m. —(e)s, —e =
(gemeen) danshuis.
Stubliftaff, m.; stoarter, m.; .toeibe, ty . =
koellstal ; -herder; -weide.
Sidon', m. —s, —e = schoft, schoelje. fujo=
nie'rett, iditn. (1.) = koejeneeren, plagen,
ne'geren.
T. u. 1. = faiieriid) unb fOniglicf).
Millen zie Rilcfen.
attfit'uter, w. —, —n = komkommer.
Seulurita, m. —(es) = mais.
Want' = coolant, koelant, tegemoetkomend,
gemakkelijk. Sulam', w. — = gemakkelijkheld, tegemoetkomendheid, tegemoetkoming.
Mule, w. —, —it = (nrbb.) kuil, put.
Stuli, m. —s, —s = koelie.
fulitta'riftb = culinair (op de keuken, 't eten en
drinken betrekking hebbende) ; I.. e Oeniiffe =
tafelgenot; I. . a WiibigIetten = keukenbekwaamheden.
Sniffle, w. —, —tt = koelisse, coulisse; bij-,
buitenbeurs; R. .n reifien = grappen maken.
Sufirteureiter, tn. = grappemaker. aulifIieri
(spr.: . .lies-jee), tn. —s, —s = coulissier,
beursspekulant.
rut/fern zie follern.
I. Sulu*, m. —(e)s = (geologische) laag. II.
*Wm, m. —(e)s, —e = (berg)top, kruin.
Stufminatiote, w. —, —en = kulminatie,
toppunt. StulmitiationOlumft, m. = kulminatie-, hoogte-, toppunt. fulutittie'ren, f d)w.
(1.) = kulmineeren.
StufWauge, I. = kalfsoog (dik uitpuilend).
Ault zie Rultus.
Mater zie Bolter I.
ultibalor, m. —5, ..to'ren = kultivator
(ploeg met verschillende seharen). fuftibie'ren,
idpx). (1).) = kultiveeren, kweeken, verzorgen,
bearbeiden, beoefenen. fultibierf = (ook) beschaafd, welopgevoed.
Muffin', w. —, —en = kultuur, aankweeking;
beschaving, verfijning. Sultur'aufgabe, tn. =
kultuur-, beschavingstaak. Stultur'bilb, I. =
kultuurbeeld. fulturlabig = te beschaven,
vatbaar voor beschaving, voor kultuur. &Wiwi/.
geliticbte, w. = kultuur-, beschavingsgeschiedenis. fuftur'Refitiittlidi, .biftorifcb =
kultuurhistorisch. StulturlautOf, m. = Kulturkampf. StulturgautOfer, m. = beschavingskampioen. Rultur'oftatig, w. = kultuurplant,
gekweekte plant. Sturturftufe, w. = trap van
beschaving. Stuflurtiolf, I. = kultuurvolk.
Stull** m. —, Sluite = kultus, (eere)dienst; mit
etw. St. treibett = iets verafgoden. Aurtita.
, minister, m. = minister van eeredienst.

$tumie.

371

futtitgeret.

Zie ook 6.
Stu'mid zie Rum vs.
Stumm, m. —(e)s, —e, Mum'me, w.
—n =
kom, bekken, schael.
*Internet, m. —s = karwij, komijn; kummel (een
likeur, soort jenever); einem ben R. reiben =
iem. de les lezen. 1. = (een)
drie-kaart(spel). *iint'melbrannttuein, m. —
kummelbrandewijn.aiint'utelbrot 1. = komijnbrood. *fintimetkuber, m. = drinkebroer, ook
= Riimmeltiirfe. *fittemetftaftbe, w. —
brandewijnflesch. *finentettitle, m. = komijnkaas. fiint'utetn, fd)w. (b.) = met komijn of
karwij kruiden; jenever drinken. *finentet.
Batter, m. = vrek, gorte-, erwteteller.
mettiirte, m. = trouw kameraad (bij 't drinken),
student, die dicht bij huis blijft; saaie; (ook
een spel).
Mummer, m. —s = kommer, verdriet, smart;
[puin, afval, in-beslag-neming]; buttger unb R.
= honger en gebrek; R., w. (gwst.) = komkommer. fintenterliti) = kommerlijk, ellendig,
armzalig, behoeftig. RiimIttertittg, m. —s, —e
= voorwerp van zorg en kommer, armzalig
schepsel; zorgenkind, iieveling; komkommer.
tuttenterfo0 = onbekommerd, onbezorgd.
fiinentern, fdp. (b.) = bekommeren, bedroeven; aangaan, betreffen; [beslag leggen op];
was fiimmert's mid)? = wat kan 't mij schelen?
bas fiimmert Cie nicbts = dat gaat u niets
aan; 114 f. um = zich bekommeren om, zorgen
voor, zich bemoeien met. ptiinenterniO, w. —,
—[e = kommer, zorg, verdriet].*unt'uterWed,
m. — (scherts.) zwaarlijvigheid (zoog. van verdriet). tuttenterboll=kommer-, zorgvol, treurig.
*Internet, 1. —5, —e zie Rum t.
StuntOan', m. —s, —e = kompaan, kameraad.
Munetten, m. —s, Rututtf, m. —es, —e u.
Riimpfe = kom, bakje.
Munn, s. —(e)s, —e juk (ber 3ugtiere), haam,
gareel.
*unteljbede, w.; .0orn, ; grette, w.; .0ferb, 1.
= gareel-, haamilbekleeding; -einde ; -ketting;
-paard.
*mutation', w. —, —en = kumulatie, op(een)hooping. funtutatite = kumulatief. runtulie'.
ven, fdp. (b.)
ophoopen, kumuleeren.
*tend* m. — = koemies (een spijs van gegiste
melk, ook als geneesmiddel).
limb = bekend, openbaar; (unb 3u wiffen) tun
= kond doen, te weten doen; fid) tun = zich
openbaren. futtb'bar bekend, openbaar.
tiittb'bar = op te zeggen, opzegbaar, aflosbaar.
attnb'barreit, w. — = bekendheid, publiciteit.
atinb'badett, w. — = opzeg-, aflosbaarheid.
I. Seutebe, w. —it kunde, wetenschap;
kennis, bericht. TI. Sun'be, m. —n. —n =
klant, afnemer; klient; patient; fd)lauer R. =
slimme, sluwe klant; alter R.! = ouwe baas1 ein
fauler
= niet te vertrouwen persoon.
tittebett zie fiinbigen.
Stutebettfrei6, tn. = klienteele.
futtirgeben, ft. (b.) = kond doen, bekend maken,
doen weten, doen blijken van. auttb'gebung,
w. = — bekendmaking, mededeeling, proklamate ; demonstratie, vertoon. fun'big = [bekend]; kundig, bekend met, onderricht; (in)
einer Cade feitt = een zaak kennen, in iets
kundig zijn.
fd)w. (b.) = [bekend maken]; (einem
bas Rapital, bie aBobnung, bie Miete, ben
Zienft) opzeggen; einem = iem. (iets, zijn
betrekking) opzeggen.

[Mutt'bige(v), m. —s, — = kenner].
*fitebigung, w. —, —en = opzegging; mit 6
altortaten
= met opzegging van 6 maanden.
ftiitt'binung6frift,
•termin, m. = termijn
van opzegging, opzeggingstermijn.
—nen = klant; patient(e);
eun'bin, w.
klient(e).
= blijk-, openbaar]. funirnutiOen,
fcbw. (b.) = bekend, openbaar maken. 'unb'.
madjung, w. —, —en = bekendmaking, afkondiging.
[Munb'manu, m. —(e)s, Ieute = klant]. *nub'.
lame, w., —n = (icbw3.) klandizie, knelt:
teele, klanten...ituubl4aft, w. —, —en =
klandizie, klienteele, klanten; praktijk (eines
9Ir3tes); [kennis, wetenschap; getuigschrift (van
een handwerksgezel)]; bericht; inlichting ; kondschap, verkenning; verkenners; einem bie R.
Buwenbett, Buweifen = iem. met de klandizie
begunstigen; R. ein3le1 en = inlichtingen inwinnen ; auf R. ausgel)en = op verkenning
uitgaan. futtbildrnften, [d)w. (b.) = informeeren,
op verkenning uit zijn, inlichtingen halen.
nunbitftafter, m. —s, — = verkenner, spion.
itunb14afterei', w. —= verkenning, spionnage.
Stunb.unb.itt.tuillen, f. = bekendmaking.
[nun% w. — = komst]. = toekomstig,
-komend; aanstaand, voortaan, in 't vervolg =
ins R.. e = ffinfligiOn.
[fun'geln zie funfeln].
Stungfulfe, m. = Konfucius.
= spinrokken. aunleffulen,
w.
$1. uitvluchten. autereneben, 1. = spille-,
konkelleen. fun'teln, fcbw. (l.) = konkelen,
knoeien.
Runic, w. Riinfte = kunst, wetenschap;
(kunst)vaardigheid ; kunst(stuk), kunstje; gemaaktheid; (ook) machine, (vooral) pompwerk;
bie $affauer = de zwarte kunst, tooverij,
hekserij ; bier gel)t meine R. betteln, Jett bin id)
mit meiner R. Bu nbe = nu weet ik 't niet
meer, hier houdt mijn verstand op; einem bie
Riinfte abfragen = iem. de kunst afvragen, uithooren; vgl. b r o ti p s. Stuuft'abel, m. = kunstadel. ftunit'afabentie, w. = akademie voor
schoone kunsten. Stunit'aniage, w. = aanleg
voor de kunst; R . .n = (ook) plantsoen, park.
Muniejlarbeit, w.; •aubbrud, m.; .augtettung,
w. = kunstilwerk; -uitdrukking (-term);
-tentoonstelling.
runitbeitillen = de kunst beoefenend.
bent m. = roeping voor de kunst.
Stunft'llbutter, w.; -bitter, m.;
w.;
.bre41ter, m. ; geifev, m. = kunstilboter (margarine); -dichter; -dicht; -draaier ; -ijver.
w. —, —en = kunstemakerij ; gemaaktheid, gemaniereerdheid. id)w.
(l.) = (ver)schaven; knutselen, prutsen; gemaakt doen; vgl. g efiinftelt. funit'erf awn =
ervaren, doorkneed in de kunst. stuniterseugs
ni0, I. = kunstvoortbrengsel. Stuttit'fiirber,
m. = kunstverver. tuntefertig = kunstvaardig, bedreven. ftuttitlertinteit,
= kunstvaardigheid enz. Ruttft'feuev, f = vuurwerk.
m.
=
kunstlivlijt
fveuttb,
.
m.;
(-nijverheid); -vriend (-liefhebber).
ituttft'gratner, m. = tuinbouwkundige.
nunit'lleettlet, 1. ; silebitbe, I.;
1. —
kunstligebied; -produkt; -gevoel (-smaak).
auttftigegettitattb, m. = kunstvoorwerp.
funftgenttit = funftgered)t. nunit'genolle, m.
= kunstgenoot, -broeder. futtftgevettjt = vol-
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Zie ook 6.
gens de regels, de eischen van de kunst. Stuttfro
gefcbicbte, w. = kunstgeschiedenis. WIWI:leo
fcbicbtlici) = kunst-historisch. Ruttft'gefttinge,
Fa = transmissiestangen (van een pompwerk).
tunit'fielibr, ogenmubt = kunstvaardig, handig, bedreven.
Runit'llgetuebe, I.; ogetnevbe, 1.; -getuevbentuo
feunt, 1. = kunstlIweefsel ; -nijverheid; -nijverheidsmuzeum.
Runit'llgviff, m.; •banbel, m.; 'bauble; m. =
kunstIlgreeP; -handel; -handelaar. '
Stunit'balle, w. = muzeum, galerij. Runft'o
baubluttg, ro. = kunsthandel (nl. -winkel).
Runftbaubtnevt, 1. = kunsthandwerk, -ambacht. Seuttitionig, m. = kunsthoni(n)g.
Stunitiiingev, m. = jong kunstenaar. Runfro
tabinett, 1., stammer, w. = kunstkabinet,
rariteitekamer. Runittentter, m. = kunstkenner. Runfattiff, m. = kunstgreep. **Wt..
tauten, 1. = schoonrijden. Runft'tante; m. =
schoonrijder. *unit'lam, w. = leer van de
kunst, kunsttheorie. *Milne; m. —s, — --kunstenaar. tiinftlevitcb = artistiek.
*iinftlevIlleben, I.; oneib, m.; •itoti, m.; obevo
ein, m. = kunstenaarsllleven; -naijver (-nijd);
-tr ots ; -vereeniging.
*iinftleviinnev, 1. = artiste-, solistekamer.
aunftleiftung, w. = kunstprestatie. Mutt' li4
= [kunstig, vernuftig]; kunstmatig, nagemaakt, kunst.. .; f.. er 3abn, f .. es 9luge =
kunsttand, -oog; f.. e 9Jlittel = kunstmiddelen,
slimmigheden, Riinit'llotteit, w. — = kunst(matigheid). Stunftliebe, w. = kunstliefde.
aunftliebbabev, m. = kunstminnaar, -vriend.
tunftlod = kunsteloos; eenvoudig, natuurlijk.
Runftloligteit, w. — = kunsteloosheid, enz.
Runitmalev, m. = kunstschilder. tunfro
ntabig = funitgered)t. Runft'uteifter, m. —
machinist (bij een pompwerk). Runftlnittel, 1. =
kunstmiddel. Runit'sniible, w. = moderne
of kunstmolen. Runit'baufe, w. = kunstmatige,
effektpauze ; (ir.) blijven-steken. Stunft'bve •
butt, 1. = kunstprodukt. Runft'vab, 1. = rad
van een pompwerk. Runit'vebnev, m. = rhetorikus. Runit'vegel, to. = kunstregel. tultit'vehb
= kunst-, vindingrijk, kunstig, vernuftig.
Runit'llveile, w. ; svelte; m.; -rioter, m. =
kunstIlreis; -rijder (schoolrijder); -rechter.
tunit'vicbtent, id)w. (1.) = kritizeeren. *wife..
facbe, w. = kunstvoorwerp, -zaak; in R..n =
op 't stuk van kunst. Runftlanulung, w. =
kunstverzameling. Runft'fibatbt, m. = machineschacht (in de mijn, ouderwetsch).
g unit'llfcbab, m.; •14tollev, m.; •Itbreinev, m. =-kunstllschat; -slotemaker; -schrijnwerker.
atutiffcbule, w. = school voor beeldende
kunsten. ituttit'leibe, w. = kunstzijde. Runfro
fintbelei, w. = aanhoudend geleuter over kunst.
*unft'finn, m. = kunstzin. tunftlinuig =
kunstzinnig, artistiek.
StuntrlIfOiel, I.; o fOrac§e, w.; ofbringev, m. =
kunstllspel (vaardigheidsspel); -taal (terminologie); -springer (voltigeur).
Runit'llftvate, w.; ', Witt, 1.; gtifcbter, m. =
kunstIlweg (straatweg); -stuk (kunstje, [kunstwerk]); -schrijnwerker.
Runit'bevein, m. = vereeniging voor de kunst.
funit'berittinbig = thuis op 't gebied van
kunst; R.. e(v) = kunstkenner. tunfeboll =
kunstvol, kunstig, vernuftig. Runft'Inaven, $1.
= bewerkte goederen.
*****It'lltuavt, , m.; avert, 1.; otuevt, nt. = kunstll-

wachter, naam, v. D.tijdschrift); -werk; -waarde.
funftlaibtig = tegen de regels van de kunst
indruischend.
Runft'llIniele, w.; otvolle, w.; otvort, 1.; oalueig,
m. = kunstlIweide (gazonweide); -wol; -woord
(vakterm, technische term); -tak.
fun'tevbunt = kakelbont, bont door elkaar.
Muni, m. = Koen; vgl. bina.
*WO, w. —, —It = (verf)kuip; verf (in de
kuip).
***bee' zie coupe.
RiVbev, m. —s, — = (ttbb.) kuiper.
au4rfer, 1. — = koper, koperen vaatwerk,
kopergeld, kopergravure, prent, koperkleur.
Rublevilabev, w.; oavbeit, w.; •arfenit, 1. ---koperlIader; -werk ; -arsenik.
tuVievartig = koperachtig.
Rublevilafcbe, w.; oauflalung, w.; •auttuanb,
m. = koperifasch; -oplossing; -verbruik.
Stublevaubfcblag, m. = puistige roodheid (in
't gezicht).
aublevilbergtvert, 1.; obefcblag, m.; oblerb, 1.;
obvabt, m. = koperIlmijn (spott.: roode neus);
-beslag; -blik (plaatkoper); -draad.
RublevIlbrud, m.; • eri,i.; , favbe, w. = kop erildruk ; -erts; -kleur.
tublevtavben, otavbig = koperkleurig.
Rublevilgebalt, m.; .gelb, 1.; ogelb, 1.; 'teat
(ogefcbivv), 1. = koperllgehalte ; -geel; -geld;
-gereedschap (-goed).
Rubjergeficbt, 1. = koperkleurig, roodpuisterig
gezicht. Rublevglana, m. = koperglans,
zwavelkoper. Stutrfergelb, 1. = similor.
fublevIlilvii**, ', bitin g = koperlIgroen; -houdend.
Rublevbammer, m. = koperhamertje; koperen
hamer ; kopersmelterij, -gieterij. aWfertiatt.
bet, m. = koperhandel; platehandel. futile.
riot = koperachtig. tublevig =koperhoudend,
-achtig. ituplerutiittae, w. = koperen munt.
tutrfern = koperen. Rublevnafe, w. = roode,
puisterige neus, karbonkelneus. Rublevogbb,
1. = koperoxyde. RublevOlatte, w. = koperen
plaat; kopergravure. tublerve = koperrood.
suplerfauttniung, w. = verzameling van
gravures.
RublevIllibutieb, m.; of cfnvar5e, w. = koperIIsmid (-slager); -zwart (kopermangaanerts).
ftublevitectev, m. = graveur, plaatsnijder.
Stubleviticb, m. = (koper)gravure, prent, plaat.
Rublertatel, w. = koperen plaat. Rublevo
Met, m. = titelplaat.
Rublevlibitviel, 1.; gluon, w.; s hied, 1. = koperIIvitriool; -waar (-goed, -werk); -fabriek (werk
met gravures.)
ftubi'bo, m. = Kupido, Amor.
tubie'ven, fcbw. (1).) = (im RartenipleI) koepeeren, afnemen; ( Wabrfarten) knippen; (Wein=
f orten) versnij den ; ( q3f erbe) kortstaarten .
***beaten, m. = koepel(smelt)oven.
&upon', m. —z, —s = coupon (ook van stoffen).
Rubou'llbogen, m.; sithere, W. ; oftbneibev, m.;
oftener, w. = couponlIblad; -schaar; -knipper
(kapitalist); -belasting.
Sub'be, w. —, —n = ,roode) (berg)top, kruin;
kop (van spijker, speld e. d.), kopspijker.
Rulrbel, w. —, —en = koepel; bol (ballon voor
lampen). auirOelbau, m. = koepelgeweif.
StuO'Oelbatb, 1. = koepeldak.
**Wield', w. —, —en = koppelarij, huwelijksmakelarij. tub'beln, fcbw. (I).) = koppelen, bij
elkaar brengen.
***O'beloteu zie Rupoloten.
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att#'01013, m. = koppelaarsloon. Sfut
tante, w. = koppelaarster. att4rOdium, w. —,
—en = koppeling (van woorden, buizen enz.).
fup'pen,
(b.) = (Viume) kappen, toppen.
guWter, m. —s, — = koppelaar.
I. Am, —, —en = kuur, geneeswijze, behandeling ; eine St. burdynad)en, gebraucben =
een k. ondergaan, doen; einem in ber R. t)aben
= iem. behandelen. II. *ur, w. —, —en =
keus, verkiezing. III. Muv voor (Sour.
!stunt' = (van geld en andere artikelen) courant,
gangbaar; 3wei Mad R. = 2 M. cour. Settrant'•
name, W. = standpenning. gurantiMulb,
tu. = loopende schuld (kleine onzekere schuld).
tuvanlen, icfm. (b.) = afstraffen; kapittelen.
aferail, m. lies, . fie = kuras, borstharnas.
Stilvaffiee, m. —s, —e = kurassier.
*mat', m. —(e)s, —e = (R.11.) zielzorger.
**water, w. —, —en kurateele, voogdij.
furatel'ilMer zie manbelficber. Sturn'tov, m.
—5, ..to'rett = kurator. Sturato'titttn, 1. —5,
..riett = kuratorium, kollege van kuratoren.
*sunlit& zie Sturat.
kruk, zwengel; krenk
itur'bet, to. —, —It
(am Wabrrab). Stur'betat4fe, w. = trapas.
w.; •Welle, W.;
fittv'betIlitange, w.;
• ial)fen, nt. = krukilstang; -pen; -as; -pen.
—It = korte galop, courbette.
aurbette, w.
m. —f es, —fe = pompoen; (ir.)
hoofd, kop; domkop. = pompoenachtig.ifilv'binaum, m. = kalebasboom. Riles
bl6ltal4e, w. = kalebasflesch. ailr'biOfrittOt,
w. = kalebasvrucht. Stilr'binertt, m. =
kalebaspit.
Surbran'benburg, 1. = keurvorstendom Brandenburg.
Stur'be, m. —n, —It = bewoner van Koerdistan.
Koerdistan.
*Itv'biltan, 1.
!Wren, fcbto. (b.) = een kuur doen.
Iii'ven, fcbto. it. ft. (fiirte u. for; Hide it. fore;
geforen) (b.) = (ver)kiezen. m. =
keurvorst. Suriiiritentum, 1. = Keurvorstendom. turiiivittie§
keurvorstelijk, van den
keurvorst.
*newt% m. = bad-, kurgast. Seur'§att0, 1. =
kurhaus; keurvorstelijk huis.
Sturbellen, I. = Keurhessen. rurbeilif4 u.
Keurhessisch. *m' *, m. =
keurvorstelijke hoed.
rude = kuriaal (op 't stadhuis o/ aan 't hof gebruikelijk), kanselarij..., stadhuis... Marie,
itit, m. = kanselarijstijl. Stevie, w. —it =
kurie, stadhuis, pauselijk hof.
m. —s, —e = koerier, ij1-, renbode.
turie'ren, fcbw. (b.) = kureeren, genezen.
gurieritiefet, m. = rijlaars. gurier'ittg, m. —
expres-, sneltrein.
furio6' = kurieus, zonderling. Sturiolittit, w.
—, —en = kurioziteit.aurioilttilentrtimer, m.
= liefhebber, verzamelaar van kurioziteiten.
*minium, 1. —s, = kuriozum, merkwaardigheid, zeldzaamheid.
Iterift§ Koersch, Koerlandsch; bas St.. e
bait = 't Kurische haff. guriattb, I. = Koerland. nuettittber, m. —s, — = Koerlander
furiatibiltt = Koersch, Koerlandsch.
attelifte, w. = kur-, vreemdelingelijst.
Sur'utantel, m. = keurvorstelijke mantel.
Stuentebe, w. = keurmede.
**Wort, m. = badplaats.
auvotate, m. = Keurpalts, Palts. gurlifultter,
m. = kwakzalver, knoeidokter, knoeier, beun-

turn.

haas. Sturiquftterel', w. = kwakzalverij. Stuv'•
Oft*Oevtum, 1. —(e)s = beunhazendom. attr's
Orissa, m. = keurprins.
nueve, w. —, —It = korre, kor'net.
/*Wren, fcbw. (1.) = knorren, morren, mopperen.
iturrenbalter, m. —s, — = knaap, die lid is van.
een Murren'be, w. —, —It = bedelend straatkoor; (ook) circulaire.
lurrent = loopend, koershebbend. Sturrent'•
loopend, liggend schrift.
idol% w.
ritetig = wonderlijk, grillig, nijdig, twistziek.
Au* m. —es, —e = koers; in St. feten = in
omloop brengen; rattler R. feten = buiten omloop stellen ; Sum St. non = tegen (tot) den k.
van.
**WW1, m. = kurzaal.
nurWabit§tviit§ung, w. = koersdaling.
u.
Sturfadrien, = Keursaksen.
= Keursaksisch.
Sur4'llabance, w.; .bevicbt, m.; •befferung, w. ;
•betuegung, w.; •btatt, = koersliverbetering
(-avans); -noteering; -verbetering (rijzing);
-beweging; -lijst (-blad).
iturWintt§, 1. = spoorboek(je).
SuritOutieb, m. = (vroeger) hoefsmid, tevens
paardedokter; (dan en nog in Oostenr.) paardedokter (in 't leper).
m. —s, — = boat-, pelswerker.
*iirWnerbanbwerf, 1. = bontwerkersambacht, bontwerkerij. filirWitertneifter, m. =
bontwerkersbaas. Siiivit§Iterwave, w. = boutwerk, pelterij.
Sturb'billevett3; w. koersverschil. tur#1114ift
= koers hebbende, gangbaar. gur61450e, to.=
koershoogte. turlie'ren,fcbto. (b.) = in omloop
m. —en, —en =
zijn, cirkuleeren.
=
deelnemer (aan een kursus), kursist.
kursief. Settrilult§tift, w. = kursieve letter.
w.; m.; snibeau, 1.;
•notientng, ro. = koersillijst; -makelaar
(beursm.); -niveau; -noteering.
turio'rilt§ = kursorisch, geregeld, doorloopend,
zonder oponthoud.
fturnrildgang, m.; •irbWattrung, w.; sitattb,
m. = koersigaling; - schommeling; - stand.
m.; •tinterfi§ieb,
Aturniteigeruna, w.;
koersilrijzing; -Baling; -verschil.
m.
— u. Rurie = kurzus.
Attrittb, m.
aurnbertuit, M.; •Wert, m.; s aettel, m. =
koersliverlies; -waarde; -lijst (-noteering).
*art, m. = Koert, Koenraad.
Murta'ge zie Oourtage.
Attetage, w. = kurtax, kurtoeslag.
***Wine, w. —tt = courtine (frontwal
tusschen 2 bastions); tusschengordijn (op 't
tooneel).
—tt = courtisane.
Aurtilalte, w.
—s = koertka (Poolsch tuniek
nurtla, w.
met tressen).
Seiirlttriten,f. —5 = vrij turners, keuroefeningen.
tunetilMer Stubl = kurulische stoel, eerezetel
(van de Romeinsche koningen, konsuls enz.).
—n. = kurve, kromme (lijn),
*uri ne, w.
kurIviirbe, w. = keurvorstelijke waardigheid.
turi (ffir3er, fiir3eft) = kort; beknopt; [kortelings] kortom; einen f .. en Went t)aben =
kortademig zijn; I. enticbtiefien = een kort
besluit nemen; ein f .. es Webatttni6 t)aben =
kort van geheugen zijn; in (binnen) f ..em =
binnen kort; eitten um einett *Of fiiraer
mad)en = iem. een kopje kleiner machen; felt
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labit.

Zie ook E.
L . em = sedert kort; Raro tat f. = ruiten
zat sek; f. unb fernig = kort en krachtig (en
bondig); fiber f. ober tang = vroeg of laat;
bOV f ..em = onlangs, kortgeleden; f..e
are zie Rurawaren; f..er 213e4fel (f.. es
*abler) = kortzicht wissel; ben filraer(e)tt
iieben = aan 't kortste eind trekkers, onderdoen, toegeven; vgl. anbinb en, fallen,
$ro3ef3 e. a.
Sturearbeit, w. = inkrimping v. d. werktijd.
fnvellartnift; •attnis = kortilarmig; - ademig.
*ureattnigfeit, to. — = kortademigheid,
asthma. furebeinig = kortbeenig. Stifle, w.
— = kortheid, korte duur; bondigheid; korte
lettergreep, korte klank; her R. bather (wegen)
= kortheidshalve.
**trivet, w. = kurtijd, badseizoen.
ftirlett, fd)tv. (I).) = (af-, be-, in-, ver)korten.
timer zie fur3. furlerbanb' = zonder aarzeling, zonder omslag, kort en goed; f. oerfabren
--- korte metten maken. furettillin, styling =
met korten omlooptijd; f..e Mile* = leening
op korten termijn. furettitgefig = kortvleugelig. nureform, to. = verkorte vorm,
afkorting. furetrittig zie fur 3f all g. furb's
getatt = kort, beknopt.
furrigetcbtotinit; •baarig; -lebig = kortIIstaartig; -harig; -leveed.
fiiretie0 = kortelings, onlangs; [kort, bondig;
kortelijk, binnen kort]. Stursliblut, m. = kortsluiting. Sturalttritt, w. = kortschrift, stenografie. furefit§tig = bijziend; kortziend,
-zichtig; f..er Wecbfel = kortzichtwissel.
Sturefit§tigreit, w. — bijziendheid; kortzichtigheld. furettanottig = kortstammig.
furettiefig = kortgesteeld. fureunt' = kortom, om kort to gaan. Stileattng, to. —, —en =
ver-, of-, inkorting. **meton y m, l3I. = galanterieen; garen en band. Stureitiarengefebiift, 1.
=galanterie-, garen- en- bandwinkel. furettleg'
(met e) = kortweg. Stutiloeil, w. — = kortswijl, tijdverdrijf, aardigheid, scherts. fare..
Meilen, fcbw. (b.) = schertsen, elkaar vermaken.
fnrenteitig = grappig, schertsend, vermakelijk;
[L . er iRat = (hof)narj.
futeb: = koestl fulibett tick fcbw. (1).) = (plat)
gaan liggen; zich koest houden.
Stutt'ne, to. —, —n = nicht.
au% m., Runes, Riffle = kus, zoen; vgl. ebre.
Mullet, w. —, —n = (gwst.) lage den.

fitrien, fcbto. (f).) = kusen, zoenen. ituffbanb,
tv. = kushand; mit R. = heel graag, met 't
meeste plezier. Surma!, 1. = kusplek, -vlek.
Salle, w. —, -It = kust.
giultel, to. —, —n = denne-, sparappel.
Stirttenl!betoobner, m.; .enttoitf(e)fung, w.;
tabrer, m.; stabrt, w. = kustIlbewoner; - geleding; - vaarder (schip en 'whipper); -vaart.
RiVitettifbanbet, m.; •fleOper, m.; •fanb, f.;
lotte, m.; sort, m. = kustilhandel; -vaarder
(klein); -land; -loods; -plaats.
SttiltettgetegraO0, In. ; sgtoarbe, w.; .totutter, m.
= kustlItelegraaf ; - wacht; - wachter.
Wetter, m. —s, — = koster. lifterei', tv. —,
—en = kosterij, sakristie, kostersbetrekking.
Sen'ttob, m. —, ..oben = kustos.
Mule, w. —, —n. = kuil, put.
Stutfcb'bod, m. = bok (van rijtuig). *Witte, w.
—, —n = koets, rijtuig; R. unb ggerbe Often

= paard en rijtuig houden.

Stutleftenllboet, m.; .tenttev, 1 . ; iitlefc4irv, 1. —
koctslIbok; -portier (-raampje); -tuig.
ifutlebengertett, 1. = onderstel van een koets.
Sturtebenlibau4, 1.; -fatten, m.; •liffen, 1. --koetsIlhuis; -bak; -kussen.
Sturttbettleber, 1. = schermleer (aan 't portier).
Stuticbentnacber, m. = rijtuigmaker.
fitifftbenlIbterb, 1.; • .denten, m.; 3f4fagon. =
koets - , rijtuiglIpaard; - riem; - portier( - raampje).
Mutle4enaritt, m.; ',lily, to. = rijtuig - , koets11trade; -portier.
MuttMer, m. --a, — = koetsier; „Rutfcber"
(mindere Rijn- en Moezelwijn). Stutidierbod,
.fili, m. = koetsiersbok, -plaats. futtitte'ren,
fdp. (1).) = rijden.
Mete, w. —, —n = (monniks)pij.
Stuttettted, m.; Mut'teln, q3t. = (eetbare) ingewanden. Stuttelbot, m. = slachthuis.
auttengeier, m. = koningsgier. Auttentritger,
m. = monnik, pijdrager.
Rutter, m. —5, — = kotter.
Suberti , 1. —es, —e = (bei Zifcbe) couvert;

(Ilmicblag) couvert, enveloppe.

Aug, m. —es, —e = mijnaandeel. Sturittbaber,
m. = aandeelhouder. aurft§ein, m. = bewijs
van aandeel in een mijn.
SNOW utto. zie 3pflop ufw.
Attyrie Oteilon t. = Kyrie Eleisonl „Heer,
erbarm u!"

2.
2, 1. = L. 1 = titer. t. = Vinge; tot; Lira.
I ----- q3funb Sterling. I. = Iles: lees. 2a. =
litera, letter.
la fa': es gebt fo I. I. = 't gaat zoo zoo.
20, 1. —(e)s, —e = leb, stremsel.
ta'bartint, 1. —5, —5 = labarum (oud.-rom.
krijgsvaan; processievaantje bij de R. K.).
tab'be, M. —, —n = (dikke hang)lip.
faitibere Riibite = (zm.) labbere (flauwe)
koelte. fab'b(e)rig = laf, week, papperig.
lab'bern, id)to. (b.) = lepperen; babbelen;
(zm.) labberen, flapperen.
ea'be, w. — = lafenis, laving, verkwikking.

taibettalf§e, to. —, —n = veldflesch. fallen,

ftto. (b.) = lebben, (doers) stremmen; laven,

verkwikken, verfrisschen; (bas 9.fuge an (tat.))
weiden; I. (f.), fitlb I. (b.) = zich verkwikken.
taberbatt', m. —5, —e = labberdaan, zoutevisch.
labet' (met e) fein = verliezen, beest zijn.
ea'betrant, .trunt, m. = laafdronk. ea'betveitt,
m. = verkwikkende wijn.
labial' = labiaal, lip... 2abial'buebflabe, m. —
lipletter. tabielaut. m. = lipklank, -letter.
tabialett, F431. = lipbloemigen.
Wit' = labiel, onstandvastig (Dom (fleict).

2abfraut.

375

geroicbt); glijdend (vom eleftriften Strom).
tablraut, 1. walstroo. tab'magen, m. =
lebmaag.
eaborant', m. -en, -en laborant: alchimist;
apothekersbediende. aborato'rium, 1. -s
...rien = laboratorium. fablnie'ren, ftro. (b.)
= in 't laboratorium werken; I. an (Tat.) =
laboreeren, lijden aan.
20'14 1. -(e)s, -e, ta'bung, w. -, -en =
lafenis, laving, verkwikking, verzachting.
lablalben, ftw. (b ) = (schp.) teren.
tablirintir, 1. -(e)s, -e = labyrinth. labtirin'•
t1ile4 = labyrinthisch, onontwarbaar.
tacirbaunt, m. = aangehakte boom, grensboom.
-n = vuile plas, modderplas,
I. a'dje, w.
poel. II. a't4e, w. - gelach, ('t) lachen;
vgl. aufftlagen. II. eaAe, w.
-n =
kerf (in een boom).
I. lirifjefit, ftw. (1i.) = glimlachen (fiber einen
ob. etw.: over of om). II. eircight, 1. -s =
glimlach.
I. laAen, ftro. (1).) = lachen (fiber einen ob. etw.
over of om); aus vollem balfe I. = schateren
van 't lachen; ficf) haul, tot, ftedig, fit einen
Oucfel, fit einen 9Ift 1. = zich ziek, dood, krom,
zich een bochel, een kriek lachen; bas 01M
latt U)m = lacht hem toe; mir ift nitt flat)
. = ik heb geen lust om te 1. ; vgl. du (tett.
II. la'diett, ftw. (b.) = (boomen) aanhouwen,
inkepen; einett Steig I. een pad hakken.
tnAer, m. -s, - lather; lachbui; bie Q. auf
feiner Seite baben (1!). ItiAerlid) = belachelijk,
bespottelijk, dwaas, gek; es ift mir ttitt I. 3u
Mute = ik heb niet veel lust om te lachen; ins
belachelijk worden
2.. a fallen, 3iebett
belachelijk
(zijn), maken.
(bespottelijk) genoeg. w. -,
-en = belachelijkheid, bespottelijkheid. la's
don, fcbm. (b.); es kited mid) = 't doet me
lachen, ik moet er om lachen. ectiO'ga4, 1. =
lachgas. lactrOaft = belachelijk, om te lachen.
ta'Olg = modderig, vol poelen en putten.
lachlIkramp; -lust.
tattriltrantOt m.; =tuft,
larbquitig = lachlustig, -ziek, lacherig.
lach-, kokmeeuw. tadrutuael,
mottle, ro.
in. = lachspier, middenrif.
ea*, m. -es, -e = zalm; (Dantziger) guldenwater; vrouw met grooten mond, grootbek;
geld. eas44'fang, m. zalmvisscherij, -vangst.
tadWforelte, tr. = zalmforel.
= lachduif.
taiWtaube,
taiffitein, m. = grenssteen.
-n, e., -s, - vadem
240'ter, w.
(im Zergbau).
sad, m. -(e)s = lak; muurbloem. tnd'arbeit,
w.
lakwerk. Ind'artig = lakachtig.
ear'rel, m. -s, - = (gwst.) vlegel, kinkel.
lakken. eatfarbe, w.
leteren, ftw. (b.)
lakverf. airfivni0, m. = lakvernis. laitte'rett,
ftw. (b.) - (ver)lakken (ook fig. voor: bedriegen). eadie'ret, m. -s, - = (ver)lakker,
verlakkerij.
lakwerker. eadmeterer,
ead'utu6, T. = lakmoes. tad'ImapaWev, 1. =
lakmoespapier.
2ad'Ittuf), nt. = lakschoen. eadltange, w. pup lak. eadltiefet, m. = verlakte laars, lakschoen. atfloave, w. = verlakte artikelen.
laatje; winkeltje; luikje.
2db'tfien, 1. -5, ta'be, w. -n = lade, la; kist, kast; kas,
bus; bie 2. baben = aan 't laatje zitten, de
lakens uitdeelen.
ta'bebaunt, m. = laadboom. en'bebereitfcbaft,
w. = laadvaardigheid. a'bebitime, w.

tap.

goedereperron; laadbrug. taibefOigteit, w. =
laadvermogen. ta'begebiifir, w. kosten van
inlading. ta'begetb, 1. = laadgeld, ladingskosten ; (ook) dagvaardingskosten. ta'betette,
laadloon,
w. = laadketen. a'beletw, m.
-geld. ea'benteitter, m. = ladingmeester.
I. 2a'ben, m. -5, u. (baufiger) 2Etben =
(venster)luik, -blind; winkel, magazijn; (ebb.
ook) plank; fid) mit elm an ben Q. legen = met
iets te koop loopen (fig.); einen neuen 2. aufmaten = een nieuwe zaak openen, beginnen.
II. Ia'ben, it. (b.) (bu TEtbit u. Iabeft, er Itibt u.
label; Tub u. Tabete; Bibs u. Iabete; lobe!
laben) uitnoodigen; vgl. 0 erit t. III. la'ben,
ft. (b.) (bu jabft, er labt; Tub; Tube; label ge-,
laben) = laden; Rbarf, blinb I. = scherp, met
los kruit laden; er bat ftief gelaben = lb is
aangeschoten, heeft 'm om; es war blinb ge,
auf ben
laben ='t was een loos alarm; (fid)
,als) halen.
ta'benbeittpr, m. = winkelier. ta'benbietter,
m. = winkelbediende. en'bettfettfter, 1. =
winkelraam. m. = vleugel van
een vensterluik.
13).;
ea'benartiulein, 1.; 'geftilfe, m.;
winkelfijuffrouw; -bediende;
.fitode, w.
-juffrouw; -schel (-bel).
taibentAter, m. = 1. oppasser in een winkel;
2. winkeldochter, -knecht (owls winkelwaar).
ta'benlitingfer, w.; f.; smiibeben, 1.;
.miete, w.; %Orel°, w. = winkelNuffrouw;
-lokaal ; -meisje (-dochter); -huur; -prijs.
ea'benIntbel, m. = (bay., Oft.) toonbank.
a'bettitblut, m. = winkelsluiting. ea'ben.
fihtuengel, .1cfituung, m. = winkelbediende,
elleridder. a'benftift, m. = leerling, vgl.
Stift I. t a i bentifcti, m. = toonbank.
ea'beplath m. = ladings-, los-, aanlegplaats.
= lader. ta'berantpe, w. =
ea'ber, m. -s,
goedereperron, laadbrug. a'betafint, m.
laadruimte. talievloOn, m. laders-, laadloon.
ta'belc§aufel, w. = laadlepel. a'befsteitt, m.
= ladingsbrief, (soort) kognossement (vooral
voor de binnenvaart). ea'beftelle, w. = ladings-,
losplaats. ta'beftod, m. = laadstok. a'beieit,
w. = lig- en laaddagen.
fcbw. (1.) = beschadigen, kwetsen.
eablievitt, w. -, -nen = winkelierster, winkeljuffrouw.
Ladogameer.
ta'boga geee, m.
ea'bung, m. -, -en = lading, last, ('t) laden;
uitnoodiging; daagvaarding; laag; in 2. Itegen
(if); voile, 2. voile laag. ta'buttgbauffeber,
m. = superkargo. a'buttg6ftiOinteit, w. =
laadvermogen. 2a'bung6frift, w. = termijn
van dagvaarding. en i bungOta0a5itiit, w. =
laadvermogen. ea'bungbfoiten, 131. = ladingskosten. ta'buttgbplatb m. = ladings-, aanlegplaats. ea'buttgOltioin, m., zie 2abeftein.
ta'buttOfcbrift, w. (schriftelijke) dagvaarding. 2a'bunedbeneic4tti4, 1. = ladinglijst,
manifest.
lady.
-a u. 2abies
ea'bO (spr.: leedi), w.
-n = affuit.
eafette, w.
2affe, m. -n, -n = melkmuil, jonge dwaas,
knul. larfetundijig = als een melkmuil enz.
eanb, w. -, -en - (gwst.) lading.
ea*, w. -, -It = Jigging; houding; toestand,
omstandigheden, staat, gelegenheid; laag;
katern (papier); rondje; gfinftige 2. = gunstige ligging; unbequeme 2. ongemakkelijke
houding; it bin in ber 2. elm. 3u tun = in de
gelegenheid, in staat iets te doen; flat) 2. ber
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Tinge, ber Zerbfdtniffe = naar (volgens) den
staat van zaken, naar de zaken staan, de omstandigheden in aanmerking genomen; bie
voile 2. — de voile laag; eine Q. fcbmeif3en,
ftif ten, geben = een rondje geven.
Vi'get, I. —s, — = (oud en gwst.) vaatje, kanis;
(schp.) leuver.
ta'gettWeife = laagsgewijze.
ea'aer, 1. —s, — = leger, rust-, ligplaats, bed;
legerplaats, kamp, bivak; partij; magazijn,
depot; laag, bank, bedding; kussenblok (aan
machines); auf Q. baben (batten) = voorradig,
in voorraad, in 't magazijn hebben; auf Q.
bringen, nebtnen = opslaan; Wein auf Q.
baben = wijn in den kelder hebben.
ea'gerabfel, m. = bewaar-, winterappel.
ea'derbaunt, m. = stetting, stellage (fur Wein=
unb Oterftiffer). ea'nerbeftattb, m. —(voorraad)inventaris. 2a'gerbier, 1. = lagerbier, belegen
bier. ea'gerbint, 1. = kadaster; magazijnboek.
2alterrOef,- m. = magazijnmeester. t a'ger.
frift, w. = vrije pakhuistijd. ea'gergetb, 1. =
magazijn-, pakhuisgeld. ta'gettalter, m. =
entrepOt-houder. 2a'geritaud, 1. = magazijn,
entrepôt. tallerbau6auffetter, tn. = magazijnmeester. ea'gertiaugefellf(taft, to. = veem.
taigerbilter, m. = Qagerobef en 2ab en=
Glitter 2. ea'nerOfitte, w. = veldhut, barak.
tagerift, m. —en, —en = magazijnbediende.
ea'aevfoften, ¶31. = pakhuiskosten. ta'ger.
funft, w. = kampeer-, kampementkunst.
ta'gertebett, 1. = leven in 't kamp. taiger.
***tete, tv. = magazijnhuur.
la'gertt, fd)w. (b.) = neerleggen, legeren; opslaan, opleggen (in magazijn of pakhuis); gelegerd zijn, legeren, kampeeren, liggen, rusten;
in voorraad zijn, in 't pakhuis, (non Wein) in
den kelder liggen; ft0 1. = liggen, zich uitstrekken; gelegerd zijn, legeren, kampeeren.
2a'gerobft, 1. = bewaarooft. ta igerptatt, m. =
legerplaats, kamp. talterraunt, m. = opslagruimte, -plaats; pakhuis. ea'gerlitein, m. =
(pakhuis)bewijs van opslag, ceel. taller.
fcbttOoen, m. = opslagloods.
tai gerftlitte, to. = leger, ligplaats, bed; kamp;
(mijnw.) laag, bed. 2alterftelle, to. = opslagplaats. 2(egerung, to. —, —en = legering,
kampement; opslag (in 't pakhuis); ligging
(van gesteenten). eagerungWfoften, M. = opslagkosten. 2a'fierbertvaltung, w. = magazijnbeheer.
ea'aerl!borvat, m.; •borftanb, m. = magazijn-,
pakhuisilvoorraad; -meester.
2(cl:teflon*, to. = kampwacht. t a ineritteitt, in.
= belegen wijn. ea'gervit, w. = pakhuistijd.
tagulte, to. —, —tt = lagune. t agultenitabt,
w. = lagunestad (Venetic).
IcOnt = lam (ook fig.), verlamd; kreupel ; (dood)af; tine I.. e entfcbutbigung = een flauwe
verontschuldiging; vgl. labmteg en. laymen,
fd)w. (1.) = kreupel zijn, hinken (bef. non
3ferb en) ; niet opgaan (non $eweif en). Written,
fcbw. (b.) = verlammen, verzwakken. talon'.
4eit, m. — = lamheid, kreupelheid. latine.
legen, fcbw. (b.) = verlammen. eafrutung, to.
—, —en = verlamming,
ta§tt, tn. —(e)s, —e = dunne geplette metaaldraad.
eatrne zie Qabnung.
tatttenta*r, tn. = goud- en zilverdraadmaker.
tatin'treffe, to. = goud-, zilvergalon.
tatittlat, 1. = Lahndal.
talftt(ung), to. —, —en = krib (in zee).
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taipetteffe, w. = goud-, zilvergalon.
2aib, tn. —(e)s, —e = (een) brood.
eat& tn. --(e)s = kuit, schot. eat'clie, w. —,
—11 =('t) kuitschieten; ook = Qaid)3eit.
lai'tten, fcbw. (b.) = kuitschieten. e aicbleit,
w. = rijtijd (van visschen).
tare, m. —n, —n = leek.
tai'ettilbrebier, 1.; .bruber, in.; .0friittbe, W. =
leekellboek; -broeder; -prebende.
tai'en0aft = leekachtig, als een leek.
eai'enill*IeOter, to.; .1tanb, tn.; mittertic§t, tn.
= leekelizuster; -stand; -onderwijs.
eafai', nt. —en u. —a, —en = lakei. tafai'ett.
haft = onderdanig, luuipend, kruiperig.
2a'fe, w. —, —n = pekel.
tafebi'ben, 131. = Lakediven (etil.).
2 ale**, 1. u. tn. —s, — = (bedde)laken.
2afo'ncett, 1. = Lakonie. tafoltifct = lakonisch,
lakoniek. t aronirnutO, tn. —, .. men = lakonisme.
2afritle, to. —, —n = drop. 2afrit'aettlaft, tn.
= dropwater. eafrit'pnitettaef, tn., •ftange,
ro. = pijp drop.
eaftene, m. —, —n, = lakune, leemte.
fallen, fcbw. (b.) = stamelen, stotteren, met
dubbeLslaande tong praten; keuvelen (van
babies). tall'Oeriobe, to. .---- keuvelperiode (van
babies).
I. taltta, 1. —s, —s = lama (dier en stof). II.
2it'uta, in. —s, —s = lama (Boedhapriester).
eamaiblitit4, tn. — = Lamaisme, Lamadienst.
eaut'bertOttufb to. = lammertsnoot.
2antbrequin' (spr.: (labrek42), tn. —s, —s =
lambrequin.
tantbriO' (spr.: lambri), tn. —, — u. ..brien =
lambrizeering.
lantenta'bel = lamentabel, jammerlijk. eanteng
tation' W. —, —en = lamentatie. tatnentie.
ven, fdjw. (1.) = lamenteeren. tamen'to, 1. —,
—s = lamento, jammerklacht. lamento'so =
lementoso, klagend.
lantInte'rett, fcbto. (b.) = lamineeren, pletten.
eatttut, 1. —(e)s, Zimmer = lam. t attinebraten,
tn. = gebraden lamsvleesch. etitttt'cbett, 1. —s,
— = lammetje. lanenten, fcbw. (b.) = lammeren, werpen. tecnenterabettb, tn. = lammetjesavond ( Vrijdag vOdr Pinksteren). Vine..
tnergeier, m. = lammergier. Iiinentern zie
lammen. VinentertuatMett, 1. = schapewolkje. tient'utertvoffe, w. = lamswol.
eantmlett, f. = lamsvel. eanttn'fleildt, 1. =
lamsvleesch. lantut'frounte = zoo mak als•een
lam, als een schaap, doodmak. tatttnevit, IV.=
tijd van de jonge lammeren.
ttintb'then, 1. —s, — = lampje, tampion.
I. eattt'pe, tn. —(n)s = Kuwaert (de haas).
II. eant'pe, tn. —, —n = lamp; bas Gild mu f3
nor bie Qampen = voor 't voetlicht.
tatn'Oett, fcbw. (b.) = (fbb.) slap neerhangen.
tant'Oenattaiinber, tn. = lampenist, lampaansteker. eant'Oettb'octt, tn. = lampepit, -katoen.
eam'penfaffung, w. = lamphouder. 2ant'pett.
fieber zie 91ampenfieber.
eamp ennsiab, I.; sglorfe, til., slidjt, 1.; .5I, f.
lampileglas; -eballon; -licht; -olie.
tatn'OettOutpr, m. = lampenist. 2ant'Oettru1j,
tn. = lampzwart.
eant'InttlliCrut, tn.; sitod, tn.; .iturb nt.,
striiger, tn.; .301ittber, tn. = lampellkap
(-scherm); -standaard; (-)ballon; -drager; -glas.
• tampion', tn. u. 1. —s, —s = lampion.
eanOvele, to. —, —n = lamprei (een visch),
prik, negenoog.
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tanciev' (spr.: las-jee), m. —s, —s = lansier;
Qanciers = lanciers (een dans). lancie'rett
(spr.: Osieren), fcbtv. (b.) = lanseeren (werpen, op
gang brengen). tautier'roty (spr.: Osier . ..), 1.
= lanseerbuis.
tanb, 1. —(e)s, Qiinber u. (ungemObni.) —e =
land: platteland; veld, grond; staat, gewest; an
feten, iteigen = aan 1., aan wal zetten,
stappen; auf bem e, aufs Q. = buiten; bas
Qeben auf bem Q..e = 't buitenleven; fiber Q.
geben, reiren = op reis gaan; aus alter beam.
Qiinbern = uit alle landen; (bre Zabre flub
feitbem icbon) ins Q. gegangen = verloopen,
voorbijgegaan; auber Q.. es = buitenslands,
in den vreemde; vgl. Einf alt.
tanb'llabel, m.; ',muumuu, m.; .anttnicf* m. =
landijadel; -amman (fdun.: ein vonsiebenber.
3eamter); -aanslibbing.
tantearbeit, w. = veldarbeid. tanb'arntee, w.
= landleger. tanb'anttenbau6, 1. = bedelaarsgesticht. eaulrarit, m. = plattelandsdokter.
ean'bauer, m. —s, — = landauer.
tattb'aufentOatt, m. = verblijf op 't land, verblijf buiten. eattblau, m. = landbouw.
bauer, m. = landbouwer. tattb'bautolonie,
w. = landbouwkolonie. tattb'baunteiftev, m.
= plattelandsarchitekt; opzichter van publieke
werken. tanb'betuointer, m. = landbewoner.
eattb'beairt, m. = distrikt, kanton. tanb'bote,
m. = plattelandsbode; afgevaardigde (naar den
landdag). tanb'brieftrager, m. = plattelandsboerebrood.
brievebesteller. taub'brot, 1.
tattlYbienit, m. = landdienst. tattb'broft,
m. = drost. 2anb'broitei = Zrortei.
—n = landingsplaats].
[tanbe, w.
tattb'llebelmamt, m.; seigentinn, T.; seigen•
turner, m. = landlledelman; -bezit; -bezitter.
laub'eite, tattb'eintutirtO = land-in. tan'bett,
u. 1.) = landen: aan land zetten en aan
icfm.
1. gaan. tattb'ettge, w. = landengte.
—n = lat van een heining.
tateber, w.
Win'ber zie Vin'berburit, m. = veroveringszucht. Anbevel', w. —, —en = landerij. Vin'bergier, m. = .burft. tan'ber+
fame, m. = internationale wedstrijd. tiiteber•
= zonder
funbe, w. = geografie.
land.
omheinen met
lan'berti, latebent, icbir•. (b.)
latwerk.
Vitebernante m. = naam van een land.
tateberfiti,
O
1. = (sport) internationale wedstrijd. ean'berftrede, w. = landuitgestrektheid. tibt'berflutt, w. = veroveringszucht.
eatebertattic§, m. = ruiling van land(en), van
grondgebied.
tatt'be0abf Ceb m.=('t' uiteengaan, reces van
een landdag. an'beEdIteite(v), m.= deken van
den adel. tan'bebangefjOtigteit, w. = nationa= 's lands manier, geliteit. ean'be4avt,
woonte. tatebe4aufnabute, w. = in-kaartbrengen v. een land.tan'be6auOlcbut, tn. = (ia ft.)
uitvoerende kommissie uit de staters. 2atebe6+
beautte(r), m. openbaar ambtenaar. an'+
beObeic§affettlyit, w. = landsgesteldheid.
tatt'be6beictreibung, w. = landbeschrijving.
tan'be6brancli, m. = 's lands manier, gebruik.
eerste ambtenaar in 't
tatebe4birettor, m.
voortprovinciaal bestuur. tatebedfliiMitg
vluchtig. tan'bebfiirit, m. = regeerend vorst,
soevesoeverein, landsheer. latebebfiivitlic§
rein, landsheerlijk. tatebebgebiet, 1. gebied
van een land. tatt'be4geriitt, f. = hoog gerechtshof (van de bondsstaten in tegenst. met 't Reichs-

2anbmilia.

gericht). tan'be8bau4,tutatut = cb i re t o r.
tan'bebion, m. = landsheer, regeerend vorst.
lan'bebberrIi4 = tan'be6ljetmli4.
reit, w. = soevereiniteit. tan'bedbenNaft,
w.
soevereine macht, soevereiniteit; soeverein, regeerend huis. tatt'bedbotoit, w. = soevereiniteit. aWbeOfalle, w. = staatskas,
schatkist. atebeOlinb, 1. = landskind, inboorling. eatebenitche, w. = staatskerk,
nationale kerk. lan'benunbig = landkundig,
't land kennend. tatebantutter, w. = soevereine, regeerende vorstin. tatebebobrigteit, w.
= 's lands overheid, regeering. tan'be0oligei,
w.
staatspolitie.
tan'inkOrobutt, 1., .regievung, w., steligion,
w. = produkt, regeering, godsdienst van een
land.
tan'be4facbe, w. = publieke zaak. tan'be6•
fOulb, w. staatsschuld, tatebalitte, w. —
's lands gebruik, manier. tan'be4finatte, w. =
landstaal. tatt'beOtraiOt, w.—nationale kleederdracht. iatt'be6iiblitb = in 't land gebruikelijk,
gewoon. tatt'bebbater, m. = 's lands vorst,
soeverein, landsvader, („Landesvater," een
Duitsche studenteplechtigheid bib een studentelied
van dien naam). lan'be4astedic0 = landsvaderlijk. tan'beOberfailung, w. = grondwet
van 't land.
ean'be011berr at, m.; .berriiter, m. = landifverraad; -verrader.
ean'be4bettualtuttg, w. landsbestuur. tan'+
beftertueifung, w. = verbanning. easebed.
berWiefene(r) = (een) uit 't land verbannene,
balling 's lands. tan'beO3eitung, w. = staatscourant. tattbjefte, w. landvest (kaaipaal
voor 't vastleggen van schepen e. d., aardanker).
anbleitung, w. = landvesting.
= voortvluchtig. tattblvacOt, w. = vervoer to
land, vracht. tattb'fragttbrief, m. = vrachtbrief. tatiblvau, w. = boerin, plattelandsbewoonster. lanblrentb = vreemd (in 't land).
tatiblviebe, m. landvrede, openbare rust; icb
traue bem Q. .n nid)i = ik vertrouw de zaak
niet. tanb'frolik m. = landkikvorsch. eattb'
fubrutatut, m. = vrachtrijder. aub'geiftli+
tbe(r), m. = dorpsgeestelijke. taub'fieuteinbe,
w. plattelandsgemeente. 2aub'gerittjt, 1. =
arrondissementsrechtbank. taub'geriOtbbiret+
tor, m. = voorzitter van de arrondissementsrechtbank. taublraf, m. = landgraaf.
=
taub'griifin, w. = landgravin.
landgraaflijk.
tattb'llgrafic§aft, w.; .gut, 1.; .ftanbel, tn.;
'beer, 1.; Pbau4, 1. = landllgraafschap; -goed;
-handel; -leger ; -huts (villa).
tanblager, m. = gendarme.
tankYillugenb, w.; .junfer, in.; slate, w. =-landfljeugd (plattelandsjeligd); -jonker; -kaart.
tanblveld, m. (plattelands)distrikt. aub'a
Meg, m. = oorlog to land. laublunbig alom
bekend. tanblutf*, w. = dilligence. laub'w
= gebruikelijk, gewoon, gangbaar.
tanbleben, 1. = land-, buitenleven. Vintrier,
m. —s, — = „lfiindler" (een dans). eanbleute,
$1. = landlieden. = landelijk, eenvoudig ; I. Wirt (scherts: I. Idetnblicb) = 's
lands wijs, 's lands eer. tiittblicbreit, w. =
landelijkheid.
tanbilluft, w.; gluft, w.; smatbt, w.;
1.; imam, tn. = landlllucht; -vermaak; -macht;
-meisje (buitenmeisje ;) -man.
laub'ustinni10 = landelijk.
tattb'flutarf, w.; quark, w.; oneffer, tn.; milli,

Lanbpartie.

378

= landllgrens; -merk (merk van de kust);
-meter; -militie.
tattblutrtie, to. = buitenpartij.
plattelands-,
tanbillbfarre, u).; -planer, tn.
dorpslfpastorie; -pastoor (-geestelijke).
tattb'Ofteger, m. = stadhouder.
tanblibtage, w.; :bouteranie, w.; :rat, m.;
:ratte, = landlIplaag; -meisje (-deern,
onnoozel schaap); -raad (kantonssenaat; in
Pruisen: distriktskommissaris); -rat (-Icrab).
[tanb'vet4t, 1. = land-, gewestelijk recht.
lattb`rerOttich = volgens landrecht]. tattbi:
regen, m. = landregen. tanb'relte, w. landreis. tattb'reiter, m. = bereden gendarme
of mardchaussde. tanb iventen, 131. = landrente.
tanb`rentenbant, w. = landrentebank. tomb':
rentnteitter, m. = provinciaal rentmeester.
anb'ricbter, m. = rechter in de arrondisse2anbpfleger.
mentsrechtbank; ook
[tanb'inis, m. faffen, . fallen ingezetene;
landgenoot; landedelman]. ennlYfttabett, m. =
groote, nationale ramp. tanb'frOaft, w. = landschap ; gewest, provincie; provinciale staten,
landsstenden; landbouwkredietbank. tanb'.
10after, m. -5, - landschapschilder.lanb's
it§aftlitt gewestelijk, tattb14aftOatt4Kuii,
m. = gedeputeerde staten. attbifttaftRaffe, w.
= provinciale kas. aubltf)aftOntater, m.
= grens
landschapschilder. tanble4eibe,
(van velden, akkers, provincies). eanbjciiitb.
w. landschildpad.
tanb
ilOtaMt,
fate, =
veldslag. anb'f*eiber, m. = griffier bij de
arrondissementsrechtbank.
tanblitcbute, w.; stOuttebrer (.1cbuttneitter),
m. = dorps-, plattelandsl(school ;-schoolmeester.
tantettiOalbe, w. = huiszwaluw. tanblee,
m. = meer. tanbleite, m. = landzijde.
eanblettc4e, w. = groote, besmettelijke
ziekte. attWgenteinbe, w. = (fcbtn3.) algemeene kantonnale vergadering. eanbitil), m. =
landhuis, -goed. eattbbIttec4t, m. = lan(d)sknecht. tanbWtraft, w. = (fd)w3.) 't landeigene. tanbOlnann, m., 431. ..leute = landsman, landgenoot. nnWntiinnin, = landgenoote. anbdIttannIttaft w. = landgenootschap ; (in Duitschland) studentebroederschap
(mar nationaliteit). eanbWmattnlafter , m. lid van een Landsmannschaft.
2410'11110ot, m.; w.; :itabt, tn.; sitiinbe,
431. = landllsoldaat, -spits (-punt, kaap); -stad
(ook: provinciestad); -stenden.
= van de staten, vertegenwoordigend. tattbitein, m. = grenssteen. eanb's
itovger, :itar(g)e-r, m. -a, - -(gwst.) landlooper, vagebond, zwervend koopman. anbitrate, w. = groote weg, straatweg ;
auf ber 2. liegen = (altijd) bij den weg zijn.
tanb'llittede, w.; sitteicber, qtreitterei, tn.
= landlluitgestrektheid; -looper; -Iooperij.
tanbltrilt, m. landstreek. anblturnt, m. =
storm op 't vaste land; landstorm. atiblabai,
m. = inlandsche tabak. tattblafelaiiter,
tanbtlifelige *We; 431. = (Oft.) grootgrondbezit (waaraan kiesrecht voor Landdag en Rijksmad verbonden is). tanbitag, m. = landdag,
statevergadering. tanblagabgeorbnete(r), nt.
= lid van den landdag. tattblrauer, w. algemeene rouw. tantrtrubbett, q31. = landtroepen.
landing. tattibutta4:
an'bung, w. -, -en
verlof om te langen. tatt'bung6:
brief, tn.
= (aanleg)steiger. tan'buttgOblati,
brilde,
landingsplaats. 2an'bung4trubbett, $1.
m.
= landingstroepen.

2angbaar.

anb'llbogt, m.; :boatel, w.,• :bolt 1. = landllvoogd ; -voogdij (-voogdspaleis); -yolk.
lanirtviirt0 = landwaarts. tanb'Weg, m.
te land
buurtweg ; auf bem 2. 3urildfebren
(over land) terugkeeren. tattbluebr, w.
landweer ; [verdedigingsmuren, grachten enz.].
anntoein, tn.; -tuinb, tn. = landllwijn; -wind.
eanbluirt, m. = landbouwer, -bouwkundige;
plattelandsherbergier. tanbloirtic§aft, to. landbouw(kunde), boerebedrijf landhuishoudkunde. lanbloirticOaftlicb landbouwkundig,
-huishoudkundig; I. er letrieb = landbouwbedrijf. eattbloirtf4aftO(Ott)tdOute, tn. landbouw(hooge)school.
attbloOttung, w. = buitenwoning. eattb':
mine, w. = landtong.
tang (Ilinger, Tlingit) lang; unb breit = 1. en
breed, in alle bizonderheden; ein I. . es unb
breites = alles en nog wat, 1. en breed; fid) bes
I.. en unb breiten, bee Ilingern unb breitern iiber
(M.) ilui3ern = zich breedvoerig over lets uitlaten ; ein I. . es g eficbt macbett = een 1. gezicht
zetten; wet I. bat, Ilii3t I. [gingen = wie 't breed
heeft, laat 't breed hangen; felt I. em = sedert
1.; nor I.. em, nor I.. er 3eit, nor I.. en Zabren =
1. geleden; . er aBed)fel, I.. es ¶3apier = langzichtwissel; brei stage I. = drie dagen 1. aaneen ;
er ging ben luf3 1. = langs de rivier ; vgl.
attb, fur3.
Oattf,linger,
latta'lltibrig; :artnig; -atmig; -beinig;
t(e)vig = langllarig; -armig; -wijlig (-dradig,
van langen adem); -beenig; -bladerig.
an'g(e) (IUnger, am Iiingften) = lang, langen
tijd ; bijlange, op verre na; Ste bleiben. fag I. U blijft 1. weg; was mad)ft bu I. ! = wat heb
je 1. werkl I. bet = sedert 1., 1. geleden; bas ift
fur ibtt I. gut = goed genoeg. tan*, to. -,
= lengte; duur ; lange lettergreep; 10
uf3 in bie (/!); ber 2. nub (burcbidmeiben) =
overlangs; ber 2. nad) binfallen = zoo lang
als hij is neervallen; bie Stabt liegt auf bem
10. grab Oftlicber 3. = op 10 graden oosterlengte ; auf bie 2. = op den duur ; er 3ie1)t alles
in bie 2. = hij houdt alles slepende, stelt
alles nit. Iiin'aelang zoo lang als hij is
(was).
I. tategett, icbm. (b.) = reiken, zich uitstrekken;
voldoende, toereikend zijn; de hand uitsteken,
grijpen; (vurig verlangen); aanreiken, -geven;
krijgen, nemen, halen; id) faun fo unit nid)t I. kan er niet bij ; wit I. nidyt welt mit bem
g elb = wij komen niet ver met 't geld;
fid) einen I. = iem. onderhanden nemen.
II. tatt'aen, icl)w. (b.) langer worden,
lengen; wenn bie Zage I., tommt ber Sinter
gegangen = als de dagen lengen, begint de
kou te strengen.
(ver)lengen, uitrekken;
fdyw. (b.)
lengen (bie Zage I. fid)).
aanlengen; pit
etin'aettilacffle, w.; : burtfitiOnitt, m.; :grab,
tn.; :mat, 1.; m.; :profit, f.; -*Inter:
tc4ieb, m. = lengtellas; -doorsnede; -graad;
-mast; -meettuig; -prone', -verschil (geogr.).
an' geweile, = verveling; nor 2ange(r)s
wetle. fterbett = van ver y. sterven, zich
doodelijk vervelen. lanalaterig = langvezelig.
langvinger, dief.
tang'finger, M.
tangi lltinge)rill; .friftifl; .fle.
itttotittit = langlIvingerig; -vleugelig; -durend
(op langen terrnijn); -staartig.
tatta'neitredt = lang(uit)gestrekt. tang*:
Wgett = langgerekt. tattaibaar, m. - (de)
Langharige.
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fallen.

= landharig; -halzig. hebben. II. lair#en, Rim. (1.) = (gwst.) lappen,
lang, ver. = lang-, verstellen; slurpen; ook = b e Iapp en; [slap
veeljarig; ein 1.. er Wreunb = een oud vriend. neerhangen].
t ang'frei0, tn. = ellips, ovaal, langwerpig eapperer, (taPPereil, w. -, -en = bagatel,
rond. langlebig = langlevend. lauglitt = kinderachtigheid, beuzelarij.
langwerpig; I. runb = 1. rond, ovaal. tang/mut, (b.) = lepperen; es Iiippert rid) aufammen =
= lankmoedigheid. lattifutiitig = lank- 't komt bij kleine beetjes, druppelsgewijze bij
moedig, toegevend, geduldig. tangInfitigfeir, elkaar. tiip'pericbutb, w. = kladschuld.
tn.
litO'Oetiveife bij beetjes, druppelsgewijze.
lankmoedigheid.
lap'phOt, lappig = slap, mat; gelapt, vert angobar'be, m. -n, -n = Longobard.
(3ferb) kreukt; (bot.) gelobd; ook = ItiO/Olcfj
tango r, m. (u. 1.) -(e)s, -e(n)
flauw, laf, kinderachtig, dom; 1.. es 3eug =
hang-, loboor; ( fel) langoor; ein efel
(id)impft) ben anbern Q. = de pot verwijt den flauwe praat. tapplagen, 1. = waaierjacht.
ketel, dat hij zwart is. lattgArig = langoorig. taWlaub, 1. = Lapland. t apOliittber, m.
- = Lap(lander).
trap. mit (den. ob. Zat. = langs.
= Laplandsch.
lapsus, vergissing, fout.
langlaut = langzaam, traag. anglanifeit, ea4YlitO, m.
-n = lariks. etiettatbaum,
= langzaamheid, traagheid. langlebattig =
de*,
langschaduwig. tang/Kreger, m. = lang- m. = lorkeboom, lariks.
slaper, slaapkop.
ta'ren, q31. = laren (oud-rom. huisgoden).
larghetto, iets langzaam. largo =
lattg'IlicOntib(e)li g ; x it4tvaubi g = langlisnavelig; larghetto
largo, plechtig, langzaam. taego, 1. -s, -s =
-staartig.
Largo.
m.
=
lengtedoorsnede.
tattgO'bunbicbititt,
eanfrfeite, ro. = lengtezijde. Ifluglicbtiger enrifa'ri, 1. -s = larie, onzin, praatjes.
3ecbie1, 1.. es 3apier = langzichtwissel. h arm, m. -(e)s; Mit'utelt, 1. u. m. -a] =
spektakel, lawaai, leven, geraas, drukte; Diet
= lengterichting.
efingWri4tung,
2. um niebts = veel lawaai, drukte voor niets;
ft nitt, m. = lengtedoorsnede. Iiing6leit(6) =
langszij ; 1. bes Scbiffes = 1. (van) 't schip. 2. id)lagett, War en = alarm slaan, blazen; vgl.
blinb.
tiirttenOVarar, m. = alarmtoestel.
Mutat = al lang, sedert lang. VintWtal, 1. =
lengtedal. ItiftWiten6 = op zijn langst. tang's, Virut'auftritt, m. = lawaaiscene, rumoertooneel. Ideuten. Km). (b.) = leven, drukte,
India = met langen steel; I. u. faug'itiegg =
langdradig, -wijlig, vervelend, saai. etingft'w geraas, lawaai maken. ea-enter, m. -a, = alarmklok.
tebenbe (bet) = langstlevende. t arta/Irv* 1. levenmaker.
= alarmkanon. egivue=
ävutlattone,
= lang stroo. t ang'irubl, m. = ligstoel.
(een kreeft) langoeste.
utat§er, m. = levenmaker.
tatigulte, t
eanglueite, tr. = verveling; vgl. 2angetnetIe. farntetiant (spr.: larmodjant) = larmoyant,
lantelveiten, id)w. (b.) = vervelen. tang's klagend, huilerig.
= saaie. lattirtreilig = eiirutlOfeife, tr.; x#Tati, m., .10ufb m. =
m. -s,
langwijlig, vervelend. ang'Weiligfeit, tr. - = alarmllfluit; -post (-plaats); -schot.
= etirb'Men, 1. -s, - = (lief) gezichtje, snoetje.
langwijligheid enz. taltiftrieb(e),
.baum. laufetrierig lang(ademig, -dradig, earibe, to. -, -It = masker, mom (ook fig.);
-durig), vervelend. tangloierigfeit, w. - = spookse1, gedrocht; larve, pop.
langadeinigheid enz. tzang'I,eile, w. = vers eavintgili#, w. - = laryngitis, ontsteking
van 't strottehoofd. t artingolfoO', 1. -s, -e =
van 12 lettergrepen.
I. tattle, w. -, -It = (een) forel. II. tattle, laryngoskoop, keelspiegel. ta'rting, m. - larynx, strottehoofd.
w. -, -n = flank, lende(stuk).
t au*, w. -, = lans; eine Q. flit einett 10(4 = (gwst.) slap, laf, laksch. -,
bredjen, einlegen = voor iem. een lans breken. -n = trekker (am etbub); lasch, verbindingean'aenbrectett, 1. = steekspel. tweietti (stuk). la'frhen, id)tr. (1).) = lasschen; (gwst.)
ranselen. taftt'Oeit, - = slapheid, lafheid,
breMer, m. = kampvechter. ran'aentbnitig =
lansvormig. eanlettreiter, m. = lansier. lakschheid.
-n = (gwst.) groote, wijde kan.
tale,
t an'enitecen, 1. = toernooi.
m.; Trager, laite'vett, fcbtr. (1.) = lazuren.
anlenlifrict, m.; .fted, m.;
-, -en = lezie, beschadiging,
m. = lanslisteek; -steel (-schacht); -scoot;
kwetsing, kwetsuur.
-drager.
eattiettbeited, 1. = etui met lancet(ten). fat = mat, traag, laksch, slap.
-, -tt = lancet. eastaettenftic§, (Wm, ft. (b.) (bu 1C113t, er Int; Het; Iter3e;
taniette,
m. lancetsteek. tattaerrlifcMen,i. = lancet- Ian! gelarien) laten : loslaten, laten gaan,
laten varen, verlaten; ophouden met; (toe)lancetvormig.
vischje. fametrfürusig
lattainant, laugnie'venb = stekend (van pijn). laten; bewaren; (over)laten; afstaan; toegeven;
doen, bewerken, veroorzaken; staan, uitzien;
tanVfneOt zie 2anbsfned)t.
m. = lapidaire stijl (korte en lab mid) = laat mij gaan; Ia1 bas (fetn)! =
laat dat! houd op! laffen win bas = laten we er
krachtige stijl, naar 't steensehrift).
niet meer over praten; la3t uns geben =
eapp zie 2appe I.
-n = kleinigheid, nietigheid, laten we gaan; (bas) Ieti3t ibm gut = staat
t a0Oalie, w.
bagatel. e App'Oett, 1. -s, - lapje, vodje; hem goed; (er fonnte rein Mom nid)t) bergen;
bas 2eben 1. = zijn leven laten; id) babe
lelletje (am Obr).
suffer, onnoozele mir lageu I. = ik heb hooren zeggen, ik heb
t (WO, m. -n, -n
bloed]. II. ta0'pe, m. -tt, = Lap(lander). me laten vertellen; er Iiir3t nicbt mit lid)
I. 20/pen, m. -s, - = lap, vod, lor, lomp; foaten hij verstaat geen gekheid, met
lapje (nl. bankbiljet); [blauer 2. = briefje van hem valt niet to spotten; linter lid) I. = overMk. 100; brainier 2. = biljet van Mk. 1000]; treffen, overvleugelen, in de schaduw stellen;
ontsnappen, er Itif3t bon feiner neinung nicbt = gaat niet
burl) bie (aus ben) 2. get)en
ontkomen, er van doorgaan; 2. babett = geld van zijn meening af; er fonnte go nor reube
lattelifsarin,
tattg'4in' =
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2aub§iittenfejt.

nitt I. = hij was buiten zich zelf van vreugde;
weten. tatel'ner, m. -s, - = Latijn (bewoner
flit nicbt 3u Jarrett tvirrett = geen raad weten; van Latium); Latinist. latelltircb = Latijnsch;
man utur; es ibm Jarrett, ban... = men kan
bas 2.. e = 't Latijn; 2.. e Slit* = apotheek.
niet ontkennen dat hij... ; matt Tier; es mid latent' = latent, verborgen, gebonden.
'en
O = men liet 't mij zien; Ian micb bein lateral' = zijdelingsch, van ter zijde. tateral'i
(beittert) Wreuttb rein = laat mij uw vriend zijn;
erbe, m. = lateraalerfgenaam, erfgenaam in de
bier lett 114'0 gut rein = hier is 't goed, aan- zijlinie.
genaam; vgl. Aber, 9tuge,bielben, eittf allot, enteral'', m. -s = Lateraan (pauselijk paleis en
erwarten, (Batt, gut I, boar, merfen e. a. St.-Janskerk to Rome). lateraltiltb = Latet affbeit, ID. --matheid enz., vgl. Jan. Mlle= raansch.
mat, traag, laksch, slap, lauw, nonchalant. tatertebilb, 1. = lantaarnplaatje, diapozitief.
Villigteit, m. -=traagheid enz., nonchalance. tater'ne, w. -, -A = lantaarn (ook bk.);
Itin'tich = vergeeflijk, toelaatbaar; zacht, toeeinem griinblicb bie 2. an3ftttbett = iem. flank
geeflijk; slap, rekbaar (fig.); I .. e efinbe =
doorhalen, er van langs geven; etiv. in ber 2.
kleine zonde.
babett = aangeschoten zijn.
tarro, m. -s, -s = lasso, vangstrik.
tater'nettilanaiitsber, m.; •0fabl, m.; •Oniier,
tat, w. -, - en = last, vracht, druk, be- m. ; •trager, m. = lantaarnilopsteker; -paal (vgl.
lasting; einem Bur 2. liege; fallen = lam.
aB i it f) ; -opsteker ; -drager (ook: een halflastig 'zijn, vallen; einem etw. Bur 2. legen =
vleugelig insekt.)
iem. lets to laste leggen; 3u 2 . . ett = op t atieebaunt, tit. = latierboom, stalboom.
't debet; mir Bit 2.. (en), 3tt meinen Q.. en = t atifun'biutn, 1. - s, .. en = latifundium (groot
op mijn debet; Bur 3. brittgett = debiteeren grondbezit).
VOOT .
t Oilier, m. -5 - = Latijner.
eatable' u. tafta'bie, w. -, -n = [los-, latinifie'rett, id)w. (b.) = latinizeeren. tatini6'•
laadplaats]; soms nog straatnaam.
mud, m. -, . .men = Latinisme. tatittirde,
taft'auto(ntobil), 1. = vrachtauto(mobiel). w. - = Latiniteit.
[lart'bar = lastdragend, last...]. fallen, rd w. tatitirbe, w. -, -n = latitude (geogr. breedte,
(b.) (auf einem) = drukken, zwaar rusten, fig.: speelruimte). tatitubina'rier, m. -s, - =
wegen; (gwst.) (ver)dragen. ln'ftenfrei = vrij latitudinarier (verdraagzame, liberale kerkpartij
van lasten. e altenbeft, 1. = cahier des charges. in Eng.).
t alter, 1. -s, - = ondeugd, zonde. eiriter• tatri'ne, m. -s, -n = latrine, beste-kamer.
tbronit, tv. = schandaalkroniek. tti'fterer, I. eattm (met a), m. -es, -e = sloffer, slappe
m. -s, - = lasteraar, kwaadspreker. ttilter• slungel. II. latrcb (met CO = slofferig, slap,
geritirbte, iv. = schandaal(geschiedenis). slungelig.
lalterOaft = ondeugend, slecht, onzedelijk, t atiMe (met a), w. -, -n = slof ; slofvoet;
sloddervos; t. (met et) = bergden. lat'f(§en
verdorven. ealterbaftiefeit, w. - = ondeugd,
(met d), ftw. (1).) = sloffen.
slechtheid, verworpenheid. enifterfnerlit, m. =
slaaf van de ondeugd. tallerlebett, 1. = leven t afri4ettfelb, 1. = veld met slaplanten. entith'•
in ondeugd. fiiltertit4 = lasterend, kwaadfurl, m. = slofvoet. larribig = Iaticb II.
sprekend; godslasterlijk; schandelijk. ttilter. t ale, w. -, -n = lat; Lange 2. = lang
maul, 1. = lastertong, -mull. liVitern, fcbm. eind, lang mensch; auf 2..tt liegett = tot
(b.) = lasteren, smalen, kwaadspreken van;
de latten veroordeeld zijn, vgl. Qattettarreit.
lastertaal uitslaan.
fatten, rd w. (b.) = belatten. tattenarrert,
tii i rterIlrebe, tv.; •rebrift, w.; •uo*, tv. - m. = (vroeger) streng arrest. eattenfifte, w. lasterlirede (-taal, smaadrede); -schrift (ook: krat (mar verpakking). tatlettliinfer, m. =
smaad-, schotschrift); -zucht.
bangerd; liefhebber, meisjesnalooper. eneten•
tiVrterung, w. -, - en = lastering, smaad, nagel, m. = latspijker. tattenftrafe, w. =
verwensching. la'rtertmll = schandelijk, ver=art e it. eartenberKlan, m. = schutting,
dorven, vol ondeugden. tti'fteriunge, w. =
schot van latwerk. tattettivert, 1. = latwerk.
lastertong.
tatteniaun, m. = heining, schutting van
2010re, w. = goederevervoer.
latten, hek.
Itertig = lastig, hinderlijk; naar.
eatli4, m. -(e)s = latuw.
taltigleit, w. - = tonnemaat.
talub, 1. -, - = latus, zijdebedrag, per
tirrtigfeit, in. - = lastigheid, hinderlijkheid. transport.
talting, m. -5, -5 = lasting, everlasting) eattver'ge, w. -, -n = likkepot.
(een stof).
tab, tn. -(e)s, - e; etiViOen, 1. -s, - = lijfje,
taffigpferb, 1.; •ribiff, 1.; -tier, 1. = lastilpaard; borstje; slabbetje; klep (an ber bole). en '•
-schip (vrachtschip); -dier.
rcblivie, w. = hoog schort.
eaft ' lltrafier, m .; • bie0, 1.; • tunfien, m. = Tau = lauw, onverschillig.
lastlldrager (kaaiwerker); - yea; -wegen (vracht- taub, 1. -(e)s, -e [u. Vectiber1 = loot, gewagen, vrachtauto).
bladerte, [blad]. laub'berviin3t = met een
t art'itig, m. = goederetrein.
bladerkrans versierd. taub'batt, 1. = loot-,
I. t alue, m. -s, - e = 2afur rteitt. II. ealuv', bladerdak. tau'be, w. -, -it = prigel, hut;
133. -, - en = 2ctiurfarbe.
(ook) zaak(je), geschiedenis; fertig tit bie 2. =
lartieblan = lazuurblauw. ealuefarbe, tr. = klaar is Kees; (alt u. Ob.) portiek. tait'bett•
lazuur(verf, -kleur). taluertein, m. = lazuur-, gang, m. = overgroeide laan, berceau. tattb'•
blauwsteen.
fall, m. - ('t) afvallen (verlies) van de bladeren.
Tar alb' = lascief, weelderig, wulpsch. taraibitiit, taub'fleif(en), m. = (gwst.) zomersproet.
w. -, - en = lasciviteit.
taub'frord), m. = boomkikvorsch. taitb'gattg,
Vita're, m. = Letare (de 4de Zondag in de m. = groene laan. taub'fiefilge, 1. = gebladerte.
Vasten), Rozezondag.
t aub'getvinbe, 1. = festoen, (loof)guirlande.
tatein', 1. -s = Latijn; mit reinem 2. 3u taubillioli, 1.; •1)litte, m.;.1Attenfert, I. =
enbe refit = geen raad (verder niet) meer loofilhout; -hut; -huttefeest.
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lau'bicbt, tau'big = bebladerd, belommerd.
eaublyana, m. = limns van bladeren. Iaub'=
lo6 bladerloos. eaub'riift, w. - = loofhuttefeest. eaub'itige, w. = figuurzaag. eaublater,
m. = loofdaalder (van 6 francs, met lauwertakstempel). eaublverf, 1. = loof-, lofwerk; gebladerte.
tautly, m. -(e)s = look, pref. laufblarbig,
lookgroen.
=grim
eau'bantun, f. -s = laudanum.
-n = lauwheit; (Ichtr3.) =
t au'e, tr.
2awine.
m.
-s
= nawijn, bocht; [schelm].
eau'ev,
I.
II. eau'er; auf ber 2. fan, lichen, liegen,
fitett = op de loer staan, liggen.
eau'ever zie 2aurer. lau'ern, fchtr. (1.) =
loeren; (auf einen) loeren op, uitzien naar,
wachten op. [lau'erfaut = loerend].
taut, m. -(e)s, 2tiufe = loop, snelle gang, draf ;
route, richting, verloop; loop (einer Weuer=
waffe, in ber allufif); pijp (einer bole); poot,
looper (eines *Lien); (bas ift) ber Oat 2. =
's wergilds 1.; [einen Trtinen, Gebanfen freien
3. laffen = aan . den vrijen 1. laten; im
2. = op een draf(je); einem in ben .2. fommett
= iem. tegen 't lijf loopen. eaurbabn, tr. =
loopplank. eaur•
loopbaan. eaufürett, [.
brief, m. = rondschrijven, circulaire. eaters
w. = voetbrug; steigerbrug. taur•
burfcbe, m. loopjongen, (boodschap)looper.
laulen, [t. (1.) (bu Iitufft, er 'daft; lief ; lief e;
laufe! gelaufett) = (snel) loopen; lekken,
druipen, loopen; geldig zijn (van biljetten e. d.);
er wet barauf 3u 1. = hij weet er wel een middel
op; ell)). 1. laffen = (gwst.) niet karig zijn, op
geen kleinigheid zien; bes 2..s miibe fein =
loopensmoe zijn.
t au'fenburg, = Laufenburg; er hat nad) 2.
appalled = hij is er van door gegaan.
faulenb = loopend; I. e 9tedmung = rekening
courant; bas 1. e Meter = de strekkende M.;
einen auf betit 1.. en (er)halten = iem. op de
hoogte houden. eattler, m. -s, - = looper;
draver ; (bijb.) dromedaris; loopvogel, -kever,
-spin; (jag.) lokvogel; knikker; (im etachipiel)
looper, raadsheer; looper (in gang, op trap enz.
van een takel, staande molensteen, unstergewicht e. a.); tmuz.) loop; (bot.) wortelscheut,
-rank. eauferer, w. -, -en= geloop. Mulern,
[d)w. (I).) = knikkeren. eaurfeuer, 1. = loopvuur ; loopend vuur(tje); (im Strieg) rottevuur.
eauffrift, w. looptijd (van wissels). auf.'
getuicbt, [. = loop-, glijgewicht, looper. eaur•
graben, m. = loopgraaf.
= [gebruikelijk, vO6rkomend] en =
lauliftt = loopsch.
eauringen, 1. = jacht met horen en houden.
eauriunge, m. = loopjongen. taurivan, tn. =
loopkraan. eauffunbliOaft, w. = loopende
klanten, gaande-en-komende man.
lauf. Son. (Taut enb en Ronats) dezer.
eauflutfi, m. = [getuigschrift, pas(poort)];
einem ben $3. geben = iem. wegsturen, den
bons geven, afzeggen, bedanken.
eauflIblattre, w. ; m.; m. ;
.fcbritt, m.; .fteg, m. = looplIplank; -baan
(perk); -meisje (-hitje); -pas; -plank.
struis-, loopvogel. eaufleit,
eaurboget, nt.
ID. = bronstijd; (v. wissel) looptijd. taur3ettel,
m.
rondschrijven, circulaire; [reispas, verlofbriefje].
-n = loog; einen mit fcbarfer
eau'fic,
2. wapen = iem. geducht doorhalen. fau'gen,
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loogen, in de loog doen. lau'gett.
avtig = looghoudend, -zoutachtig.
eau'genflafebe, w., sbab, 1.; =tali, 1.; .teaffer,
1. = loogllasch; -bad; -zout; -water.
t atebeit, eaulefeit, w. - = lauwheid; koelheld, slapheid. Wend) = lauw. eauling, m.
lauwe.
-5, -e
einem, -, -n = luim, humeur, stemming,
gril, kuur; (bet) gate; ichled)ter $3. fein = in
een goede, slechte 1., in een goed, slecht h. zijn.
lau'nenbaft = humeurig, kurig, nukkig.
eau'nen0aftigfeit, - = humeurigheid enz.
lau'nig = luimig, jolig, grappig; soms =
launifd). eaultigreit, w. - = luimigheid enz.
laultift0 = grillig, kurig.
eau'ver, m. -5, - = loerder, spion.
(gwst.) mat, loom.
Viufe = leis; einem eine .2. in
2aub, w.
iem. lastig werk bezorgen,
ben q3e13 [ejen
in ongelegenheid brengen; ihm faf3 eine gehOrige
hij had danig 't land; vgl. eb er.
2. im q3e13
(brutale) kwajongen.
taud'bub, nt.
lau'lc§en, [d)w. (I).) = (aandachtig, loerend)
luisteren; loeren, gluren; einem, auf einen, /tad)
einem 1. = naar iem. luisteren. eattic4er, m.-s,
= luisteraar, spion. latt'fitig vreedzaam,
stil, rustig, behaaglijk. eauldrplati, nt. -luisterplaats, -hoek, loer.
eattlegelb, = verachtelijk geld, geringe som,
2au'lefunge, m. = (luizige) kwajongen.
eduleramm, = fijne„nauwe kam. eaules
fed, m. = minne, gemeene kerel. lattlett, [d)w.
(I).) = lujzen; scherp onderhanden nemen;
vrekkig zijn. eauler, -s, = vrek;
ook = 2aufefamm, .2aufeferl. 2auferei',
w. -, -en bagatel, nietigheid; vrekkigheid;
kwajongensstreek. eaulettnnael, m. = minne,
= vol
gemeene kerel; slechte tabak.
luiden, (jig.) luizig, min, gemeen, kaal.
bie = de Lausitz.
t
I. taut, nt. --(e)s, -e = geluid, klank, letterklank; er gab feinett 2. von [id) = hij gaf geen
geluid. II. taut luid(ruchtig), druk; bekend,
openbaar; 1. werben = gehoord, ruchtbaar,
bekend, publiek worden; StIagen werben I. =
er rijzen klachten. III. taut, q3riip. mit (ben.
(aud) mit tat.) = luidens, volgens, blijkens:
1. bes Oefehls, 1. bem Oefehl; 1. Q3riefe(n).
-,
[laut'bar = bekend, publiek]. mete,
-n = luit; bie 2. fpielen, ichlagen de luit
(be)spelen. ttittleapparat, nt. = schel(toestel).
laugen, [d)w. (h.) = klinken, luiden; (ooren)
tuiten; bas Udell lautet auf einen Olonat
Geftingnis = 't vonnis luidt een maand hechtenis; 211tien I. auf Stamen, auf ben 3nl)aber =
aandeelen staan op naam, zijn aan toonder
gesteld. Mulct*, [d)w. (I).) = luiden (von
(blodett); Sur aleiper 1. = de vesper 1.; es
1iiutet Sur $lird)e = er wordt voor de kerk geluid; er hat I. l)bren, aber nid)t 3ufammen=
fchlagen of tre* aber nicht wo bie GIoden hangen
= hij heeft de klok hooren 1., maar weet niet,
waar de klepel hangt.
tautenift, tn. -en, -en,
tangency, nt. -s,
luitspeler.
eattlenfiOliiger, .fbieler, m.
tattler = (91bi.) louter, zuiver, onvervalscht,
echt, oprecht; (91bv.) louter, enkel, alleen.
eaulev, nt. -s, - = luider.
= louteraar, zuiveraar.
edulever, m. -s,
eaugerreit, w. - = louterheid enz., vgl.
tauter tangent, [d)w. (1).) louteren,
zuiveren, verbeteren. etittlerung, w. -, -en
= loutering enz., vgl. Muter n.
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eaulefignat, = kloks-ein. eaut'aefeib =
klankwet. etiteteborriMung, w. = schel(toestel). fautie'ren, fcbw. (1).) = de klankmethode volgen. eautieentetbobe, w. = klankmethode. taut/10re, tn. = klankleer. 1aut'llti)
= volgens den klank, wat den klank betreft, in
klank. lantlob = klank-, geluidloos, zonder
geluid, zwijgend, sprakeloos ; I. e StitIe =
diepe stilte. eauflofigfeit, w. — = stilte.
eautlier, m. —s, — = luitspeler; (ook) zanger,
= klankteeken.
dichter. ertutleirbett,
lauloartn = lauwwarm, lauw.
„nen = lava. laltaartig =
t'a'bs, w.
lavaitchtig. ea'bartrout, m. = lavastroom.
eattement (spr.: ma), 1. —s, —s = lavement.
eaben'bel, m. —s = lavendel. eanen'be161, =
lavendelolie.
laveeren (ook fig.).
table/ y en, rd)w.
eaboie (spr.: lavoaar), —5, —a, eaboe,
—s, —e = waschkom.
—n = lawine. eateneninitetn,
ZaWi'ne,
= sneeuwbalsysteem.
eatun.ten'ttid (spr.: ion . .), — = (lawn-)
tennis.
lag = laksch, slap, week. t agatib', —s, ----e =
laksatief, laksans, lakseermiddel. t artjeft, w.
—, —en = lakschheid. lag/knit, (I).) —
lakseeren, purgeeren. t agfer'utittel, 1. =
lakseermiddel.
etwurett, 1. —(e)5, —e = lazaret, (militair)
hospitaal. easarett'btattb, m. = hospitaalbrand. ectiavettlieber, = hospitaalkoorts.
ea'3arttOrla0oe, w. = Lazarusklep.
—tt = hagedis. ictierlen0aft =
ectiev'te, w.
hagedisachtig; als een hagedis.
ea33avo'ne, m. —(n) u. —s, —n u. ..roni =
Lazzarone (Napolitaansch proletarigr).
tai'ai, 431. = flauwe grappen, grimassen.
loco c it a t o: ter aangehaalder plaatse.
1. C.
eebelfjorfr, —s, —s = toost, heildronk.
le'belang: mein 1. = mijn heele leven.
= Lebel-geweer.
eebet'fiettie4r,
ee'bentann, m. = vroolijk heer, iem. die er een
goed leven van neemt, pretmaker.
I. le'ben, fcbw. (b.) = leven; lebe mo1)1! —
vaarwel! es lebe bie ROttigitt! bie R. roll I.! =
leve de Koningin! einen (tod)) 1. Jarrett =
een toost op iem. uitbrengen; wir 1. ber boff.
nung, bee Zertrauens = wij 1. in de hoop, in
't vertrouwen; ro was lebt nid)t! = heb je
ooit van je 1.! neen maar! Sum 2. 3u menig,
Sum Sterbett 3u niel = te veel om te sterven,
te weinig om te 1.; vgl. ,anb, leib en. II. tie'
ben, 1. —5, — = leven; geraas, lawaai; am Q.
rein, bleiben = in 't leven zijn, blijven; eitt
lebiges Q. = een ongehuwd I., vrijgezelleleven;
(bas tue, erre id)) fur mein gent = dolgraag.
le'benb = levend, in leven zijnde ; bie 1.. en
Sprad)en = de 1.. e talen; I.. e Oilber = 1.. e
beelden; id) feane bier feitte . e Seek = geen
sterveling. leben'big = levend, midden in
't leven; levendig, opgewekt; I. verbrannt,
begraven werben = levend verbrand, begraven
worden; (ook) es rtebt 1. nor reinem Oeirt =
't staat hem nog levendig voor den geest.
ee'benbgeWittt, = levend gewicht. feben'x
biggebtirenb = levende jongen ter wereld
brengend. teben'bigfeit, w. — = levendigheid.
leben'bignuutenb = levendmakend. le'ben.
tang zie Iebelang.
ee'ben4abenb, m. = levensavond. ee'ben6•
abet, m. = levensschets. ee'benaniter, —
leeftijd, ouderdom. ee'benbart, w. = leef-,
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levenswijze; (goede) manieren; er bat feine 2. —
weet zich niet te gedragen.
ee'bengaufgabe, w.; . ballatn, m.; x bainn, tn. =
levenslltaak; -balsem; -boom (tuja).
ee'bett011bebavf, m. ( . bebilvfniO, f.); .bebingung,
w. = levensilbehoefte; -voorwaarde.
ee'bendbejaher, m. = levensgenieter, optimist.
ee'bengberuf, m.; . beltbreibung, w.; .be.
= levensIlroeping;
itintntung, m.;
-beschrijving; -bestemming (-doe]); -beeld.
ee'ben6bliite, w. = bloei van 't leven.
1.; . erfaOrung, w.;
ee'benCibauer, w.;
enverb, m.; sfaben, m. = levensfiduur;
-elixer; -ervaring; -onderhoud; -draad.
le'bettOMin = levensvatbaar.
w.; iflanttne, w.; .frage, w.;
levensilvatbaarheid;
frenbe, w.; g frifc0e, w.
-vlam; -vraag (-kwestie); -vreugde; -frischheid.
fe'bendfrob' = levenslustig, vroolijk, opgewekt.
te'benOtviibling, m. = lente van 't leven.
m.;
w.;
ee'bendlifii§rung, w.;
sgefabv, w. = levensjjwijze (gedrag; ook:
-standaard); -kracht; -vonk; -gevaar.
le'bendgeftibetic4 = levensgevaarlijk. eelend.
001'1101e, m., •geftibrtin, w. = levensgezel(lin).
-gefilte, 11).; : OK 1. =
ee'bett011gelit,
levensilgeest; -geschiedenis; -geluk.
w.
schikgodin, Parce. le'befids
ee'bettOgOttitt,
Ilvot = levensgroot. e'bettOrate, w. =
natuurlijke grootte, levensgrootte.
ee'ben4110altutte, w., g bauci), nt. , .iabr, 1.;
fittgbeit, w.; graft, w. = levenslistandaard;
-adem; -jaar; -wijsheid (-beleid); -kracht.
le'ben4friirtig vol levenskracht, levenskrachtig. ee'bettOtrei4, ttt. = levenskring, milieu.
le'benblang = [voor 't geheele levee]; auf 1.
= le'bettaiittglieb = levenslang, voor 't leven.
ee'bengtauf, m.; 1.; stinie, w. = levensllloop ; -licht; -richting (-lijn).
ee'ben4luft, w. = krachtige, gezonde lucht.
ee'benatuit, w. = levenslust. le'benaultig =
levenslustig, opgewekt, opgeruimd. te'betteutai
tn. = Mei, bloei des levens. eelen§tnittet, f. —
levensmiddel. ee'ben4utorgen, m. = morgen,
dageraad des levens. le'benOntii'be = levensmoede. e'bettbutut, tn. = levensmoed.
te'ben6notburft, w. levensbehoefte. t e'bettO.
orbnung, w. = leefregel.
—
w.; *Wan,
ee'benOilOfab, tn.;
levenslIpad; -filozofie (-wijsheid); -plan.
te'benblVve&e%, tn.; .quelle, w. = levensliproces; -bron.
te'benOvegel, w. = leefregel. ee'ben6reile, w. =
reis door 't 'even. ee'benOrefi, tn. = bekoring
van 't leven. ee'benbrente, w. = rente op een
leven; lijfrente. telen4fatt levenszat,
-moede. ee'bettbitanb, tn. = levensstandaard.
ee'bengtellung, w. = levensomstandigheden,
-pozitie.
ee'bengitrafe, w.; .fiberbrut, nt.; tesii'ber.
briiffig; .untrtanb, tn.; .untertyttt, =
levensItstraf (doodstral); -zatheid (-moeheid);
-moede (-zat); -omstandigheid; -onderhoud.
ee'bettOberneitter, tn. = pessimist.
ee'benCberfieberung, w.; gnetfitterung6gefell.
IMaft, w. = levensnverzekering; -verzekeringsmaatschappij.
= vol leven, levenskrachtig. ee'.
benOtnanbet, tn. = levenswandel. t e'bett4.
= levenswarmte. te'benOtualler,
Winne,
= aqua vitae, fijne brandewijn.
ee'ben41Itveg, tn.; .Weife, w.; •Weiifteit, w. =
levensHweg; -wijze (leefwijze); -wijsheid.
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te'bendiekben, 1. = levensteeken, teeken van
leven. te'benOieit, w. = levens-, leeftijd;
auf 2. = voor 't (geheele) leven. t e'bett6iiel, 1.=
einde, einddoel van 't leven.te'bett63nied, m.=
levensdoel.
teller, to. -, -it = lever; frift, frei non ber
2. weg fprecben, reben = vrijuit spreken; es
ift ibm etw. (eine taus) ilber bie 2. gefrocbett =
hij is in een booze bui, is nijdig.
t e'berilatticijoO0ung, w.; .anittwellung, w. =
bloedstuwing in de lever ; opzwelling van d. 1.
t e'berbliintrion, 1., .blume, tv. = leverbloempje.
te'berbranb, m. = brand, ontsteking in de
lever (bij dieren). le'bevbrautt = leverbruin,
-kleurig. te'berentiiinbutta, ro. = ontsteking
van de lever. te'berfarbe, to. = leverkleur.
le'berfarben, .farbig = leverkleurig. t e'ber.
fleiren, m. = levervlek, sproet. le'bertrant =
leverziek. te'liertrantlyit, w. = leverziekte.
te'bertraut, 1. = mansoor ; weif3es 2. = parnaskruid. te'berraute, w. = konings-, maanvaren. telerreint, m. = (voor de vuist gemaakt) gezelschapsrijmpje. t e'beritutt, w. =
leverziekte, -ontsteking. le'berlftt4tig = leverziek. te'bertratt, m. = levertraan. te'bertuttrft,
to. = leverworst.
2e'befu4t zie 2ebfutt.
t eibetnefett, 1. = levend wezen, schepsel. tebe.
foolir, 1. -(e)s, -s u. -e = vaarwel, afscheid,
groet, goeden dag. leb'baft = levendig, opgewekt, druk (alle ook fig.); [levendig voor den
geest staande]; eine I.. e Strar3e = een
drukke straat. teb'Oaftigleit, w. - = levendigheld enz.
t eblutten, m. = peper-, honingkoek. • teb'.
Nobler, m. = peperkoekverkooper, -bakker.
UW11)6 = levenloos, dood(sch). tebloligreit, w.
- = leven-, gevoelloosheid, onbezieldheid,
doodsehheid. t ebitubt, w. = genotzucht, losbandigheid. teblag, m.: mein 2., meine
2.. e = mijn leven lang, van mijn leven;
(gwst.) einen Q. aufftlagen = veel ophef
makers. tebleiten, $1.: bei 2. feittes haters =
bij 't leven van zijn vader.
teblelt, m. -(e)s, -e = taaitaai. teblettev,
tn. = taaitaaibakker.
DeAett, icbw. . (1).) = barsten van droogte;
droog zijn van dorst, (ver)smachten. 2e't0e-r,
nt. -5, - = drostige, versmachtende].
tec§lelb, 1. = Lechveld (in Beieren).
'Wien, idm. (b.) = dorsten, (ver)smachten;
snakken, hijgen.
I. led (attr. en prd.) = lek. II. red, m. u. I.
-(e)s, -e = lek.
t eda'ge (spr.: . .kaazje), [terfa'ge], w. -,
-it = lekkage. t eele, w. -, - -n = lek, lik
(pleats wear 't vee of 't wild zout likt).
I. lee'ren, id)w. (1).) = lekken, likken; g et e dt =
gelikt, buitensporig keurig (gekleed e. d.);
vgl. Winger. II. leek'', id)w. (f).) = lekken,
loopen, druipen. III. Reclen (Wen), idno.
(b.) = achteruitslaan; wiber ben etacbel I. =
de verzenen tegen de prikkels slaan].
I. teeter, m. -s, - = likker, likkebroer,
snoeper, lekkerbek, smaller. II. teeter, Mi. =
lekkerbekkig, snoepachtig; lekker, heerlijk.
teelerbiffen, m. = lekkerbeetje, lekker brokje,
hapje, mondje. teiterei', w. -, -en = kieskeurigheid, snoepachtigheid; lekkernij, snoeperij, lekkers. lee'reeljaft = lekkerbekkig,
snoepachtig. teclerOaftigreit, tv. - = kieskeurigheid, snoepachtigheid. teelerli, 1. -s,
lekkers (Baseler koekjes). t eeterntaul,
--
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1. = lekkerbek, fijnproever, snoeper. ter.
fer(e)6 = lekkers.
eetritein, m. = liksteen (voor 't vee).
te'ber, 1. -5, - = leder, leer; nom 2. 3ieben =
van leer trekken; Leute nom S. unb 2eitte non
ber Weber = menschen van de praktijk en
menschen van de theorie; frifcb nom 2. ift t)alb
gefotten = flink gewaagd is half gewonnen;
aus frembem 2. (aus anbrer 2eute 11., ,aut)
ift gut 91temen ftneiben = 't is goed riemen
snijden van andermans leer; vgl. gerben.
te'bevarbeit, w. = le(d)erwerk. te'berar.
(leiter, m. = le(d)erbewerker. le'berartig =
leer-, perkamentachtig, droog. te'berbattb,
m. = leeren band. te'berbereiter, nt. = leerbereider (na 't looien). te'berbort, m. = looiersbok. t e'bereinbanb, m. = leeren band.
te'berfarbe, w. = leerkleur. te'bergurt, m. =
leeren gordel, 1. riem. te'berOattbel, m. = leerhandel. te'berOanblcbuli, m. = leeren handschoen. le'berbart' = zoo hard als leer, perkamentachtig. te'berbole, tu. = leeren broek.
I. le'bern, ltbj. = lederen, leeren; (fig.) droog,
saai, uitgedroogd, perkamentachtig. II. le'bern,
id)W. (l.) = looien; afranselen; (met leer)
dichtmaken, verpakken; zeemen.
2e'berft0iir3e, tv. = leeren voorschoot.
t e'beriparen, V.; slued, 1.; g ieug, 1. =
le(d)erllwaren; -werk; -goed (-waren).
le'big = vrij, onbezet, vakant (nl. niet meer
bezet; meest: erIeb ig 0 ; ongehuwd, vrij;
(mit Oen. ob. mit non) vrij; [ledig, leeg; bloot,
enkel, alleen]; ber I.. e Stanb = de ongehuwde
staat; (gwst.) I . . es Slinb = onecht kind.
te'bigenOeim, 1. = thuis voor vrijgezellen.
te'biglidj = enkel (en alleen), bloot.
tee, w. - = lij. tee- = lij. .
leer = ledig, leeg; onbezet, vakant; blank,
onbeschreven; leeg, loos, ijdel; I. att4gebett =
niets krijgen, met leege handen heengaan;
I..es (4legOtnii4 = beuzelpraat ; ein I..es
nit0 = een leege zaal (im Zbeater); I.. e
*offnungen = ijdele verwachtingen; I..e
State = losse snaar ; I . . er Zteft = schrale
troost; I. berfaufen = (beu.) = in blanko
verkoopen, in den wind gaan ; I. . e orte =
woorden zonder zin ; vgl. breicb en, St ail e, a.
t ee're, w. -, -it = leegte; ijdelheid, onbeduidendheid. lee'ren, fd)w. (1).) = ledigen, leegen,
(uit)ruimen ; (ben Orieffaften) lichten. eeer'beit,
to. - = leegheid. teer'rolle, ^ Itteibe, w. =
losse schijf (aan machines). leeefte0enb =
ledigstaand, onbezet. 2ee'rung, to. -, -en =
lediging; lichting (v. brievebus). teer'berfauf,
m. = verkoop a ddcouvert, ongedekte verkoop.
teer'berftinfer, m. = baissier, spekulant.
tee'lllegel, 1.; gleite, w. = linzeil; -zijde.
leettliirt0 = aan lij, lijwaarts.
ref, 1. = (hbr.) lef, hart, moed.
eerie, w. -, -n = lip (nem. non Zieren).
legal' = legaal, wettelijk. t egatifation', w. -,
-en = legalizatie, wettigverklaring. legal'.
fie'ren, id)w. (1.) = legalizeeren. eegatiffe'rung,
w.-, -en = legalizeering. tegatitiit, w. - =
legaliteit, wettigheid.
I. begat', m. -en, -en = legaat, gezant.
II. t egat', I. -(e)s, -e = legaat, erfmaking.
eegataV, m. -s, -e = legataris, erfgenaam.
eegation', w. -, -en = legatie, gezantschap.
tegationnrat, m.; sfetretiir, m. = legatie-,
gezantschapsIlraad; -sekretaris.
2e'gegelb, 1. = entrée (voor lidmaatschap e. d.).
t e'gelonne, w. = leghen, -kip, leggende hen.
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le'gen, fd)w. (1).) = leggen; (Slartoffeln) leggen,
poten; (erbfen) zaaien; einem StIingett,
Stride, Wallen I. = iem. lagers leggen, (val)strikken spannen; Wert, ffiewid)t auf (2111.)1. =
waarde,gewicht aan lets hechten; (einem etw.)
liar 1. = duidelijk maken; (ben Orattb) aansteken; fit§ I. = zich leggen, gaan liggen;
ber Winb, fein Sortt Iegt lid) = de wind gaat
liggen, bedaart, zijn toorn (drift) bedaart;
(bie Witte) Iegt fid) = vermindert; fid) auf
(Mt) 1. = (ook) zich op jets toeleggen; fid) aufs
Zitten, 2iigen ufw. 1. = zijn toevlucht nemen
tot bidden, liggen, enz.; vgl. Q3refd)e, banb,
.5 anbroerf, beta, Starte, Mittel II, nalje,
fd)lafen e. a.
tegett'be, w. —, —n = legende. legen'ben.
§aft = legendarisch.
tegeieit, w. = legtijd.
teglatIre, w. = bergden.
legie'rett, fdp. (I).) = legateeren, vermaken;
legeeren, vermengen, alliêeren. teglerung,
W. —, —en = legeering, metaalmengsel,
alliage.
Legion', tv. —, —en = legioen; legio. tegiontir',
m. —5, —e = legionair (soldaat van een legioen,
ridder van 't legioen van eery.
tegiOtatille, to. —, —n = legislatieve, wetgevende vergadering. tegiOlatue, w. —, —en=
legislatuur, wetgeving, wetgevend lichaam.
legitilte = legitiem, wettig, echt. tegltiutn.
tion', w. —, —en = legitimatie, wettigheids-,
echtheidsverklaring. 2egitintation6larte, to. =
legitimatiekaart, -bewijs. legititttle'rett, fd)to.
(I).) = legitimeeren.2egitintift,m. —en, —en=
legitimist (aanhanger van de leer der onafzetbaarheid van een regeerend huis; in Frankrijk:
aanhanger van de Bourbons). tegitintitiit, w. —,
--en = legitimiteit, wettigheid (in 't biz. van
een staatsregeering).
teguan', m. —5, —e = leguaan, kamhagedis.
tenuminolen, $1. = legumineuzen, peulgewassen.
tegung, to. — = legging, ('t) leggen.
teirbe, tv. —, —n = onbebouwd land, heide.
eeliett, 1. —a, — = leen; aIs 2. beftten, 511 .2.
tragen = in leen hebben. leIr(e)nbar = leenroerig, -plichtig, feodaal. te§qe)nbarteit, w. =
leenroerigheid.
201e)nllbauer, m.; 'brief, m.; .bienft, m.;
frau, tv. = leenilboer; -brief; -dienst; -vrouw.
tetr(e)nlIgut, 1.; 'ire*, 1. = leenllgoed; -recht.
tetr(e)n6eib, m. = leeneed. le§qe)nafii§ig =
leengerechtigd. teIr(e)n4folge, w. = leenopvolging; leendienst, -hulde. lety(e)nOftei =
leenvrij, allodiaal. teir(e)ndfrei§eit, w. =
leen(plichts)vrijheid, allodialiteit. 2eir(e)nO.
cordite, $1. = inkomsten van de leenen.
201e)n#110err, m.; =mane, m.; .pflit§t, to. =
leenllheer; -man; -plicht.
tetr(e)ndllrerbt, 1.; .trager, w.; .treue, w. —
leenlIrecht; -bezitter; -manstrouw.
te§'(e)nbliVerfaffung, w.; 3Ver§iiltni6, 1.;
Welen, I. = leenlistelsel; -verband; -wezen.
te§nt, m. —(e)z = leem. t efinenvbeit, w. =
leem-, pisewerk. le§m'artig = leemachtig.
te§nebau, m. = leem-, pisebouw.
te§m'Ilboben, tn.; .grube, ID.; .§iitte, w. =
leemllbodem (-grond); -groeve; -hut (leemen h.).
letyntit§t, leirutig = leemachtig. te§nettibel,
m. = kalkbak. telptetoanb, w. = leemen muur.
te§n, 1. —(e)s, —e ufw. zie 2ef) en ufw.
2e§n'bant, w. = bank met leuning. te§'ne,

2eb raimmer.

to. —, —n = (arm-, rug)leuning; zachte
helling; noorsche eschdoorn. Ielynen, fc§tv.
(1).) = leunen; (I. an bet TBanb, fir§ I. an, auf,
fiber einen lbegenitanb); [leenen].
2e§nd'eib ufw. zie 2ebenseib ufw.
tebnieffel, teineftufg, m. = leuningstoel.
te§nloort, 1. = leen-, bastaardwoord.
te§riantt, I . = onderwijzers-, leeraarsbetrekking,
professoraat.
2e§r'llanftalt, tv . • .art, w.. = onderwijsilinrichting; -methode
' (leerwijze).
le§ebar = onderwijsbaar, to onderwijzen.
te§r'befti§igung, w. = bevoegdheid tot 't geven
van onderwijs. te§r'begriff, tn. = leerbegrip,
-stuk, -stelsel. 2etyribere4tigung, tu. zie
2ebrbeftibigung. teio'brief, m. = bewijs
van voltooid leerlingschap.
tebellbut4, f. ; .buriefie, m.; 'McVey, m. =
leerflboek; -jongen; -dichter.
teO're, tv. —, —n — leer, les, leering, voorschrift; (leer)tijd; leer(stelling, -stelsel); (tech.)
mal; bie 2..n bes 9Iriftoteles = de leerstellingen van A.; in ber V. fein, in bie 2. geven,
tun = in de leer zijn, doen. tebeeifer, m. =
ijver voor 't onderwijs. Myren, Id)w. (§.) =
leeren, onderwijzen; einen etw. 1. (1!); mir ift
(id) bin) fo etw. ttfcbt gele[)rt worben = mij is
zoo jets niet geleerd.
tetyrev, m. —s, — = onderwijzer, leeraar.
teirrereganten, 1. = onderwijzersexamen. teff .
min, w. —, —nen = onderwijzeres. 20'.
rertollegiunt, 1. = onderwijzers-, leerarekorps,
personeel, kollege van professoren. eelyver=
frisft, w. — = onderwijzers-, leerarekorps.
tetrverfentinar, I. = normaal-, kweekschool.
te'breritattb, m. = onderwijzersstand. te§'=
rerftelle, tv. = onderwijzersbetrekking.
tety'fatb, I. = onderwijs-, leervak. telo'fornt,
to. = leermethode, -vorm. tefo'freibeit, w. =
vrijheid van onderwijs. te§egabe, to. = gave,
talent van onderwijzen.
tely'llgang, m.; =gebiinbe t I.; .fiebit§t, I. =
leerligang; -stelsel; -dicht.
te§r'gegenftanb, m. = onderwerp, voorwerp
van onderwijs. teio'nelb, 1. = leergeld.
2e§egeriift, 1. = formeel, boogmal, gewelfraam.
tely'll§err, -m.; slam 1.; ',lunge, m.; stontraft,
m. = leerlimeester (patroon); -jaar Habre —
ook: -tijd); -jongen; -(lings)kontrakt.
te0000nr, m. = (onderwijzend) personeel.
tely'lltraft, w.; .futtft, w. = onderwij4kracht
(ook knkr.); -kunst.
200ing, m. —s, —e = leerling, -jongen,
jongste bediende. telyelingb§altung, w. —
('t) houden van leerlingen.
te§r'lluttibi§en, 1.; inteifter, m.; gntittel, 1.;
=plan,. = leernmeisje (-linge); -meester;
-middel; -plan.
200J-robe, w. = proefles. te§epunIt, m. =
leerstuk. lefo'reic§ = leerrijk, -zaam. te§r's
fad, m., = leer-, gehoorzaal. e diet alb m. =
(leer)stelling, theorema. 200e§rift, ID. =
didaktisch geschrift. te§rifprut§, m. = leerspreuk. eelyitanb, m. = onderwijzersstand.
tety'llftil, m.; sftoff, m.; iftu01, m. = leerllstijl;
-stof ; -stoel.
tefoltunbe, to. = les(uur). tetolon, m. —
leer-, preektoon. 2e§r'Verbaltni0, 1. = leerlings-, dienstbetrekking. te§evertrag, m. =
leer(lings)kontrakt. e efolueile, tv. = leerwijze.
lefoloibrig = strijdig met de leer, onrechtzinnig. t ebeieit, tv. = leertijd. t ebrlinuner,
I. = school-, klasselokaal.
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eel, w. — = (lei)rots.
teib, tn. —(e)s, —er = lijf, lichaam; romp;
buik; (er bat) nicbts auf bem 2. = niets
aan 't lijf; einem Bit 2.. e rficfen, geben, auf ben
2. riicfen = iem. to lijf gaan; einem Bu 2.. e
wollen = 't op iem. gemunt hebben, iem. to lijf
willen; biefe Rolle ift ibm wie auf ben Leib
gefcbrieben = als voor hem persoonlijk gesclueven ; bet 2. unb 2ebett = op verbeurte
van 't leven; bei 2etbe (beter: beileibe), bei Q.
unb 2eben nicbt = om den dood niet, vooral
niet; bamit bleib mir nom 2eibe! = houd dat
maar voor je! etw. am eignen 2.. e erfabren =
iets aan den lbw ondervinden; es get mir an
ben 2. = mijn leven is er mee gemoeid;
wobl, gut bet Q.. e fein = dik, vleezig zijn.
eeib'arat, m. = lijfarts. teiblinbe, w. =
(gezondheids)gordel. teibibarge, In. = gijzelaar. teib'burfc§e, tn. = patroon v. d.2eiblucbs,
zie dit woord. teibAen, I. —s, — = lijfje,
keurs. 2eifec4intrgu0, m. = lijfchirurg. teib'.
Nom, m. = page, . huisknecht. leib'eigen =
lijfeigen. teib'eigenlaft, w. = lijfeigenschap.
terben, fcbto.: wie er leibt nub lebt = zooals
hij rent en zeilt, trek voor trek.
terbedlibeKaffenbeit, w.; •betc§Wevbe, w.;
•benngung, w.; •biivbe, w. = lichaamsligesteldheld (konstitutie); -gebrek (-zwakte); -beweging ; -vrucht (lijfsvrucht).
tei'beibide, w. = dikte, omvang (van 't
lichaam). eei'be4evbe, m. = natuurlijke erfgenaam.
eerbe6lIgebvec§en, 1.; •geftnit, w.; stone, w. —
lichaamslIgebrek, -gestalte; -grootte.
t ei'bebtraft, w. = lichaamskracht; aus 2eibes.
fraften = uit alle macht. eet'begtiirte, to. =
lichaamskracht. tei'begtrafe, to. = lichamelijke straf. 2ei'be6libung, w. = lichaamsoefening. tei'beOutnfcmg, m. = omvang van
't lichaam.
teiblarbe, w. = lijf-, lievelingskleur. 2eibInc§0,
m. = noviet (met Wien een bepaald student zich
m,eer in 't bizonder bemoeit). eeib'garbe, to. =
lijfwacht, -garde. teib'garbift, m. = soldaat
van de lijfgarde. 2eib'gebinge, 1. = lijftocht;
weduwgift; (een lijfrente).
teiblIgericbt, 1.; -god ( .0iivtel), m. = HAIgerecht (-spijs, lievelings.. .); -gordel.
I eib'Oaft(ig) = in levenden lijve; (fie ift) bie I.. e
Iugenb = de deugd zelve; ber I.. e (Zeufel) —
de duivel in eigen persoon.
eeib'lliiiger, m.; •fittlther, m.; .latai, m. -lijfiljager (eerste j., ook :Jager v. d. lijfgarde);
-koetsier; -lakei.
leiblicb = lichamelijk, stoffelijk; werkelijk, in
levenden lijve, eigen, vleeschelijk ; mein I. . er
$ruber = mijn eigen, vleeschelijke broer.
teibluu§t, w. = levenslange pacht. teib'.
regiment, 1. = lijfregiment. 2eib'rente, w. =
lijfrente. teib'rod, m. = rok, Jas. teib'.
1cOnter3en, 431. = pijn in den buik, in 't lijf.
reeiblc§neiben, 1. = kramp in 't lijf.
teib'Illtbneibev, m.; •1c§uftev, m.; •1011e, w.;
•11iiit, 1. = lijfilkleermaker; -schoenmaker; -spijs
(lievelingsspijs); -stuk(je) (lievelingsst., lijf v.
een japon).
teib'Iltrabant, m.; =nut*, w.; •tutifcbe, w. —
lijflltrawant; -wacht; -goed (waschgoed, linnen).
teiblueb, 1. = pijn in 't lijf.
teiblituunbant, m.; •uc4t, w.; •3iii6ter, m. =
lijnchirurg ; -tocht (vgl. -g e b lug e) ; -tochtenaar
(vgl. 91Itentetier).
[Mei* m. —(e)s, —e = lied, verhalend gedicht].
vAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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e eitt'born, m. = likdoorn, eksteroog. tei'r§e, w.
—, —n = lijk; (f bb.) Bur 2. geben = ter begrafenis gaan. terchenader, m. =kerkhof. teMen•
calls = lijkachtig, als een lijk,lijk.. . telAen•
befunb, m. = uitkomst van de lijkschouwing.
t erc§enbegiingni6, 1. = begrafenis, lijkstaatsie.
teMenbegleiter, m. = volger van 't lijk.
tercOenbeftattung, w. = ter-aarde-bestelling,
begrafenis. teMenbeftattungOgeleficbaft, w. =
begrafenisvereeniging. teMenbeftelter, m. —
lijkbezorger. 2ei'tjenbitter, m. = lijk-, doodbidder. 2eMenbittergelii0t, 1., •utiene, w. =
(dood)biddersgezicht. leiAenbtaff = zoo
bleek als een lijk, doodsbleek. teMenbliffle,
to. = doodelijke bleekheid. tei'cbenbutt, 1. =
doodeboek, -register. telAeneffen, 1. = begrafenismaaltijd, lijkmaal.
2eVc§enlifavbe, w.; Meier, m.; sten, 1. = lijkllkleur; -plechtigheid; -evet.
2ei'Oenffebbevev, m. —5, — = lijkeberoover
(die slapenden besteelt). tei'donfrau, w. =
lijkvrouw (die 't lijk wascht en kleedt). teMen•
gebiibv, w. = begrafeniskosten.
e el'Oetilleebit4tt 1.; . 0efolfie, f.; • ietnrinfie, 1.;
%gala), m. = lijkliclicht; -stoet; -staatsie;
-lucht.
teMengeriiit, 1. = praalbed, katafalk. teil§eng
gelnne, m. = lijkzang. teMengetnalbe, 1. =
grafkelder, -gewelf. teMennift, 1. = lijkegif.
2eVe0enbatie, w. = lijkehuis. 2et'Oen4anO,
1. = lijk-, sterf-; lijkehuis. tel'Oentalle, w. =
begrafenisfonds. teMettrantutillk, m. =
ondernemer van begrafenissen.
teMenlImabl, 1.; .Offnung, w.; .0arabe, w. =
lijklimaal; -opening (sektie); -parade (eerewacht bij een begrafenis).
teMenflinebigt ( grebe), w.; •14au, w.;
•Icbutau6, m. = lijkltrede; -schouwing; -maal.
2eFc§enlIftein, m.; •tvager, m.; •tuck j. —
lijklisteen (grafsteen); -drager; -doek (-kleed).
e eNtenglerbrennung, w.; •wagen, m.; •ang,
m. = lijkliverbranding, -wagers; -stoet.
teicfrnam, m. —(e)s, —e = lijk, lichaam.
let* = licht (niet zwaar, onbeduidend, gering,
dug, gemakkelijk,lichtvaardig); etw. I. nebmen=
iets licht, luchtig, gemakkelijk opnemen; bas
ift mir I., ein I.. es = dat is voor mij een
kleinigheid; etto. 2 .. es = lets Iichts, iets gemakkelijks ; bie erbe fel ibm I.! = zijn assche
ruste in vrede! vgl. 914fel, Stauf. telifit's
betnaffnet = lichtgewapend.
lehtlen, icbw. (b.) = (ein ecbiff) lichten.
tehtlev, m. —s, —, tele§lerfa*s, m. = lichter.
teleOlevlobn, m. = lichterloon. lehfrtertt, fdp.
(t,.) = (emit ecbiff) lichten; (bie £abung) in
lichters overladen. teiChlerli§iff, 1. = lichter(schip).
leic4efertig = licht(vaardig, -zinnig), onbezonnen. 2eic4Cfertigteit, to. = lichtvaardigheid enz. leicfieflfillig = licht smeltbaar.
tehttfut, m. = lichthart, losbol. lehtti•
fiiiiig = lichtvoetig, vlug, snel; onbezonnen,
lichtzinnig. leir§teltiubig = lichtgeloovig.
e eic§Veltinbigteit, to. = lichtgeloovigheid.
2eicttbeit, w. = lichtheid. lehttfteraig =
licht-, luchthartig. leic4tbin' = licht, luchtigjes, gemakkelijk, losjes. teti@ligreit, w. — =
licht-, vlug-, gemakkelijkheid; losheid; mit
Q. = met gemak. [leicfttlitt = lichtelijk,
losweg]. leii§flikftig = tuf ttg. 2eii0tntatrofe,
m. = lichtmatroos. teidjtifittn, In. = lichtzinnigheid, onbezonnenheid. leiOtlinnig =
lichtzinnig, onbezonnen, onbedacht, (sterker)
25
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roekeloos. teidit'berfteutblitO = gemakkelijk (te
begrijpen), bevattelijk.
I. lab = leed; (gwst. van 't weer, den weg) akelig;
es tut, lit mir I. (1!) ; er tut mir I. = ik heb madelijden met hem, beklaag hem; fid) etw. I. rein
fallen = spijt over lets hebben; id) bin's I. bas
311 Oren = ik ben 't moe...; eta). I. werbett
- iets moe worden; lid) 1. an (Dat.) Oren =
zich iets tegen eten. II. eeib, 1. -(e)s =
leed, smart, droefenis, verdriet; kwaad; £ieb
(Wreub) unb 2. = lief (vreugde) en leed; Leine
lreube obtte 2. = geen lief zonder leed; bee
einen 2. .iit bee anbern areub = den een z'n
dood is den ander z'n brood, den een z'n verdriet
is den ander z'n vreugd; einem ein 2. antun =
iem. kwaad doen; rid) ein 2elb[s] antun = de
hand aan zich zelf slaan; 2. tragen = rouwen,
rouwdragen, treuren; vgl. auleib e.
I. lei'ben, it. (b.) (leibe; Litt; litte; leibe! gelitten) =
lijden: dulden, verduren, uitstaan, toelaten;
houden van; [leed berokkenen]; (Scbmeraen,
Zurit, Mattgei, Gd)iffbrucb) lijden; ber Dagen
bat Sd)aben. gelitten = is beschadigd; bie
Cade leibet (einen 9tuffd)ub = lijdt geen uitstel;
bie Cade leibet eine mebrfad)e lIuslegung =
laat verschillende uitleggingen toe; einen I.
fiittnen, ntOgett = iem. mogen lijden, van
iem. houden; (id) faun ibtt nicbt) uitstaan;
wobI gelitten rein = bemind zijn, in de gunst
staan, gezien zijn; (an einem Mel) lijden; es
lift mid) ttid)t Ringer in meinem 3immer = ik
kon 't in mijn kamer niet langer uithouden;
MO I. = lijdzaam zijn, geduld hebben, 't uithouden]. II. tei'ben, f. -s, - = lijden;
aandoening, ziekte, kwaal. III. tei'ben, 1.,
-s = (de stad) Leiden.
tei'benb = lijdend, ziekelijk; ber I.. e Zeil =
de lijdende partij; lid) I. uert)alten = lijdelijk,
passief blijven; I.. er Diberitanb = lijdelijk
verzet; 2 .. e(r) = lijder, patient.
eei'bener, m. -s, - = Lei(d)enaar; e. (2N.) =
Leidsch; 3. Wlard)e = Leidsche flesch.
eei'bettObe4er, m. = lijdensbeker, -kelk.
tei'bentMaft, w. -, -en = hartstocht, passie.
lei'benfc§aftlid) = hartstochtelijk. eei'ben=
libafttiditeit, w. - = hartstochtelijkheid.
lei'benfttaftblo# = hartstochteloos. tei'bett0.
gang, m. = lijdensgang, -weg. tei'bettOge.
fiiiirte, m. = lotgenoot (in 't lijden). 2dibettox
geft0htte, to. = lijdensgeschiedenis; (v. Jezus)
passie. tei'bettOittOr, f. = jaar van lijden, van
tegenspoed, ongeluksjaar. tei'benOtag, tn. =
lijdensdag, Goede Vrijdag. eei'benbtveg, m. =
lijdensweg. eerbettOttlotte, to. = lijdensweek,
Stille week. [lei'bentlicf) = lijdelijk, passief].
lei'ber; = helaas! ongelukkig! I. Oottes! = tot
mijn grooten spijt, helaas! bas geI)t I. immer
ro = dat gaat jammer genoeg altijd zoo.
lei'big = naar, ellendig, noodlottig; emit leibiger
Zroit = een zwakke, treurige troost.
leiblitt = [draaglijk], tamelijk (goed), redelijk,
nogal, aardig. [2eiblicliteit, w. - draaglijkheid]. leiblant = lijdzaam, duldzaam,
geduldig. leiblvagenb = rouwdragend. Leib''
WWI*, (. = leedwezen, spijt.
2eVenbetter, m. = leidekker.
teVer, ro. -, -n = Her; (gwst.) draaikruk,
zwengel, karn; bie alte 2. - 't oude liedje.
IeVerfOrntig = liervormig. teVertaften, m. =
draaiorgel. tererfaitentnann, m. = orgelman,
-draaier. eeVermattn, tn. = liere-, orgelman.
leVern, id)w. (b.) = op de Tier spelen, orgelen;
zaniken, zeuren, treuzelen; heifer gefeiert ale

2eiltd)en.

gefeiert = beter lets gedaan dan niets; er
feted mir bie iDbren Doll = hij maalt me den
heelen tijd aan de ooren, aan 't hoofd.
teitrautt, 1. = bank van leening, lommerd;
aufs (nad) bem) 3. tragen = naar den lommerd
brengen. eeitrbant, w. = 2eibbaus. telly.,
bibliotber, W. = leesbibliotheek. fel'Oett, it.
(b.) (id) leibe; lieb; liebe; leibe! getieben) (einem etw., etw. non einem) leenen, borgen;
(Olid)er aus einer 2eibbibliotbef) huren; (bas
Zbr) leenen. e eilier, m. -s, - = leener,
huurder. eeiirgelb, 1. = (bij prolongatie) huur,
deport. eeib'battO, 1. = lommerd, bank van
leening; etw. ins 2. tragen = lets naar den
lommerd brengen, vgl. 2elbamt en 2 eibbanf.
teitrfalie, w. = voorschotbank, -kas, kredietbank. tettritbeitt, m. = lommerdbriefje.
leitrtueife = bijwijze van leaning, ter (in) leen;
I. iiberlairen = in bruikleen geven.
telt 1. -(e)s, -en = (schp.) lijk.
teilauf, m. = koopdronk (ter bezegeling).
[eeilatO, 1. -(e)s, -e(n); .laden, :laten, r. -s,
- = beddelaken].
Beim, m. -(e)s = (vogel)lijm; aus bem 2.
gebett = loslaten, -gaan, uit elkaar, uit de
voegen gaan; er lit gatt3 aus bem 2. = heelemaal overstuur; auf ben 2. geben = er in,
in de val loopen; auf b en 2. get)' id) nicbt =
daar kom ik niet in. lei'men, icbw. (b.) =
lijmen; einen I. = iem. lijmen, vangen, er in
laten loopen. eei'mer, m. -s, - = lijmer.
eehnlarbe, w. = lijmverf. leilttio4t, leVntig =
lijmachtig. eeint'fraut, 1. = silene.
teimlipitifet, m.; Brute, w.; +elm, m. =
lijmilkwast ; -roede; -zieder (ook: zeurkous).
teint'llitange, to.; .tiegel (400f), nt. ; .Waffer,
1. = lijmIlstang; -pan (-pot); -water.
eein, m. -(e)s = vlasplant, vlas; [linnen].
eein'llader, m.; .bau, m.; .bliite, to.; .boben,
m. = vlasllakker; -bouw; -bloesem; -grond.
term, tv. -, -tt = lijn, reep, touw; einen
an ber 2. baben = iem. aan 't lijntje hebben;
2. 3iebett = er van doorgaan; an ether 2.
3iebett = e6n lijn(tje) trekken.
I. eeilten, 1. -s =linnen, waschgoed. II. lei'nett
(2tbj.) = linnen; vlas...
eei'nettllbanb, 1.; .garn, f.; sinbuttrie, w. =
linnenliband, -garen (vlasgaren); -industrie.
eeiltenIll4rattr, m.; 'Waren, q31.; %pug, 1. =
linnenlIkast; -waren; -goed.
eeinlelb, 1. = vlasveld. teitt'fraut, 1. = vlasleeuwebek. teinIuMen, m. = lijnkoek.
eein'oI, 1. = lijnolie. teitt'Ofab, m. = jaagpad.
eein'faat, W., slatnen, m. = lijnwaad. vein'.
Write, w. = jaagpad. eeitettu§, 1. = linnen(goed), (ook) (bedde)laken. tein'tuattb, w. =
linnen(goed), lijnwaad.
eeinloanbIlbanbel, tn.; xtianbluttg, to. =
linnenhandel; magazijn van linnengoederen.
teitoveber, m. = linnenwever.
eei0'5ig, 1. = Leipzig.
I. eel°, m. - u. -es, -e(n) = leis (geestelijk lied). II. lei°, le* = (eine 1. . e Stimme,
bas I .. e 91cturd)en) zacht, zachtjes; (Sd)laf,
Rebel) licht; (l eruct), ( lebOr) fijn; (9Ibnung,
Spott, Mirbung, Spur) zwak, gering; etw. I.
berilbren = (ook) lets in 't voorbijgaan aanroeren ; ein I .. e tbiiringlid) gefetrbtes Zeuticb =
Duitsch met een zwak Thuringsch tintje.
eerfetreter, m. = gluiper, stille in den lande.
eeitetretever, w. - = gluiperige manier van
doen.
teirt'Oen, 1. -a, - = lijstje, lijst; leestje.
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eeilte, u). —, —n = lijst; zelfkant, rand;
coupon, talon; slotvignet, -versiering; lies.
I. t ei'iten, m. —s, — = leest; fiber ben 2.
ItIagen= op de 1. zetten; alles (dile Stube) fiber
e in en 2. ftlagen = alles op dezelfde 1. schoeien,
over een kam scheren; fie fittb fiber einen 2.
geftlagert = ze zijn met 'tzelfde sop overgoten;
etuiter, b1eib(e) bei beinem 2. = schoenmaker, blijf bij je 1. II. teiltett, fdtto. (I).) =
volbrengen, tOt stand brengen, verrichten,
doen, presteeren; er bat Mies ntiigIkbe gefeiftet=
alles gedaan, wat mogelijk was; er leiftet old
in ber Mulif, im Zrinfen = hij is een goed
muzikus, een sterk drinker; (einen Zienit, eine
OefEffligfelt) bewijzen; (Tgiberftanb) bieden;
(Oeiftanb, bilfe) verleenen; (eine Oeirteuer)
schenken; (Oefellfcbaft) houden; (Oenugtuung)
verschaffen; eine 3ablung 1. = betalen,
betaling doen; fit etw. 1. = 't er van nemen;
fit emit 0Ias Vein I. = een glas wijn nemen;
vgl. Ofirgitaft, lib, woige, bilfreit,
Ber3id)t, Zorftub e. a.
teritettlIbittbe, w.; sbruij, m.; .brftle, w.;
sfiegettb, to.; .geltbluttlit, to. = liesliband,
-breuk; -klier; -streek; -gezwel.
teilteultbtteiber, M. = leestemaker.
e eiltutto, w. —, —en = ('t) tot stand gebrachte,
('t) volbrengen; werk, wat iem. doet, prestatie ;
(ook) (uit)betaling; vermogen (van een machine
e. d.); aflegging (eines gibes); bie 2 . . en
biefer OefeIlftaft = wat deze maatschappij
doet, tot stand brengt, presteert; 2. 250
H. P. = vermogen 250 P. K. teiltuttgOfiitiig =
in staat veel te doen, veel voort te brengen,
iets, veel te presteeren, degelijk, produktief.
terituttgOfiiiiinfeit, to. = degelijkheid, kapaciteit, werking; voortbrengings-, produktievermogen, werkkracht; (v. machine e. d.)
nuttig vermogen.
teiltuttedilort, m.; wit, to. = plaats van
levering; tijd v. 1.
teit'nvtitet, m. = hoofdartikel, leading article.
teile, to. —, —It = (gwst.) berghelling.
*Olen, Km. (I).) = (ge)leiden, voeren, brengen.
Iei'tenb = leidend; bie 1 . . en Slreife = de
toonaangevende kringen.
I. eeiler, m. —s, — = leider, direkteur (einer
Wirma, eines -Ortefters); geleider. II. teller,
to. —, —n = ladder, leer; wagenladder.
teilevIlbattin, m.; .1proffe, w., ituagen, m.
ladderilboom; -sport; -waren.
teitlabett, m. = leidraad, handleiding.
eeit'geb, m. —en, —en = (gwst.) waard.
teiebatttittet, m. = belhamel. teit'ttttttb, m. =
speurhond. 2eit'Iinie, tv. = (mat.) richtlijn.
t eitIttotith 1. = leidmotief. t eit'oc§fe, m. =
os aan 't hoofd van den troep. t eitrientett,
m. = leiriem, koppelband. t eit'fali, m. =
stelling (bij een voordracht bijv.). teitleit, 1. =
leizeel, -reep. t eitiftertt, m. = leidster; gids.
teitlier, 1. = dier aan 't hoofd van den
troep.
t ertuttg, w. —, —en = leiding (ook knkr.), bestuur, direktie; geleiding. tertungObratit, m. =
geleidingsdraad. lei'fitttgOftibig = geleidend.
2ertuttflOfti4igteit, w. = geleidend vermogen.
t ertuttg6robr, 1. .ratire, w. = leidingbuis.
tertuttgObertabgen, 1. = geleidend vermogen.
tertuttgOtviberitattb, m. = geleidingsweerstand.
tettiote, ty . —, —en = voorlezing; les, tack;
lesuur; vermaning, doorhaling; eine 2. geben
(11) (eig. en fig.). eettionblgatt, m., .tabette,
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to. = lesrooster. tertor, m. —s, ..to'ren =
lektor. t eftli've, m. —, —It = lektuur.
tent'uting, tn. --s, —e = (soort) veldmuis,
lemming.
eetnter(e), m. ..ren, .. ren = lemuur (nachtgeest, spook). t emuri'be, m. —11, —rt =
lemuride, halfaap.
ee'na, tette, 2en'djen = Lena, Leentje.
eetebe, to. —, —n = lende; kruis, heup. eetes
bettbratett, m. = gebraden lendestuk, filet.
eetebettgegettb, to. = lendestreek. ten'bett.
latim = lendelam.
t en'benlintuOtel, m.; +lime-wit, V.; .itiid,
1.; .met), 1. = lendellspier; -pijn; -stuk; -pijn.
t ette, w. = Lena.
eettEbation, m. = bestuurbare ballon. tettUbar
= bestuurbaar; gewillig, meegaand. ten'ten,
Ito). (1.) = (be)sturen, mennen, leiden;
[den weg, de richting inslaan]; (bie 9Iufmert=
famfeit) auf [it 1. = tot zich trekken; (bas
Oefordd)) auf etto. anbres 1. = op iets anders
brengen; Sum Outert 1. = ten goede keeren;
ber Nettit benft, Gott Ienft = de mensch
wikt, God beschikt. t ettler, m. —s, — =
bestuurder, leider. Tennant = gemakkelijk te
leiden, meegaand, volgzaam, handelbaar,
gedwee. t ettritattge, W. = stuur (van fires);
stuur-, trekstang (van machine). t culling, w.
—, —en = leiding, bestuur, direktie.
t etto're, to. = Leonora.
lend = (schp.) lens; I. geben = lens zijn.
lento = lento, langzaam.
tem, m. —es, —e = (poet.) lente. tettaltionat,
m. = lentemaand.
ee'ottbarb, m. = Leonard, Leendert.
teotti'nipt = leoninisch, naar leeuwemanier;
I . . er l8ertrag = leoninisch verdrag (waarbij
een 't leeuwedeel krijgt); 1.. e /krie=leoninische
verzen (hexameter en pentameter, waarin
midden en slot rijmen, naar een dichter Leo).
letYttilc0 = leonisch, onecht, valsch (naar de
stad Leon, van allerlei fijngevlochten waren
enz.).
eeono're, 133. = Leonora.
2eoparb', m. —en u. —(e)s, —e(n) = luipaard.
tePiboOte're, w. —, —n = lepidoptere, stofvleugelige, vlinder.
telo'pevtt zie Iiippern.
telna, teprole, teOreli0, to. — = lepra,
melaatschheid.
terAe, w. —, —tt = leeuwerik; eine 2. ictief3ett
= (van paarden, fietsers) over den kop slaan.
ter'Oenlltanfi, m.; .11arn, 1.; iletanfl, m. =
leeuwerikellvangst; -net; -(ge)zang.
e eetbettiporn, m. = helmbloem. t er'Oett.
itreitOett, I. = leeuwerikevangst (met strijknet).
terAettitritb, m. = leeuwerikeweg, -trek;
auf ben 2. geben = (met 't strijknet) op de
leeuwerikejacht gaan.
tertfrili(0 = Lernaasch; lernetifte Ecblange =
slang van Lerna, Hydra.
tern ' begierbe, M. = leerlust, -gierigheid.
tertt'begierig = leergierig, -graag. eerteeifer,
m. = leerijver, -lust. tertt'eifrig = leerlustig,
-graag. leettett, foto). (I).) = leeren, in de leer
zijn; [ook: einem etto. I.]; ein gelernter etnel:-.
ber = een vakkundig, geschoold kleermaker.
eeenettbe(v) = leerling. t erttiteifi, m. = leerijver. tentigegettitattb, m. = voorwerp van
studie.
eertellutittel, 1.; qeit, tr. = leerilmiddel; -tijd.
ee0'avt, to. —, —en = leeswijze; lezing. teWbar
= leesbaar, te lezen, te hegrijpen.
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=
talk% m. —s, — = Lesbier.
Lesbisch.
ee'le, —, —It = (wijn)oogst. ee'lebuib, 1. =
leesboek. teifebuttb, m. (gm. en sterker darn)
.fveunb, m. = verwoed lezer, liefhebber van
lezen. eelegefeitKaft, tv. = leesgezelschap.
1. = sprokkel(hout).
teifelitabinett, 1.; Etriittyben, 1.; shift, to. —
leesfikabinet, -kransje; -lust.
Wien, ft. (1.) (bu lieft, er Heft; las; tare; lies!
gelefen) = lezen, inzamelen, kiezen ; einem ben
Zext, bie 2eviten 1. = iem. de les lezen; ein
Stoneg I. = een kollege (kursus) geven; beute
vairb nicbt gelefett = er is vandaag geen kollege;
fiber banter 1. = een kollege over Homerus
geven; (erbien, Webent, ealat) uitzoeken;
(Slobl) plukken; vgl. gtorreftur. lefendtvert =
lezenswaardig. teleOult, 1. = lezenaar, leeslessenaar. Vier, m. —s, — = lezer, zoeker,
een nitinzamelaar; einen Q. (befommen)
brander. le'ferlicb = leesbaar, duidelijk.
ee'left§ule, = lagere school. telefibiller,
tn. = a-b-kind, beginneling.
2efellftoff, tn.; .ftild, 1.; situnbe, w.; iiibuile,
= leeslIstof (lektuur); -stuk; -les; -oefening.
teleflunterviebt, .tout, 11%; s iehten, T. =
leestionderwijs; -woede; -teeken.
w.; .Bimuter, 1.; =Odd, m. =
leesiltijd (wijnoogsttijd); -kamer (-zaal); -gezelschap.
—, —en = lezing (debat); lektuur.
2e'lling,
letaal, doodelijk.
fetal'
etbargie', lethargic: slaapzucht; geestelijke verslapping, verdooving.
Yetbaegifcb = lethargisch. ee't0e, tu. — =
Lethe, (stroom der) vergetelheid.
2et'ten, m. —5, — = klei, potaarde.
—n = letter (in de zetterij).
I. 2efter, w.
II. 2et'ter, m. —5, — = galerij (in de kerk).
tettit§t, leftig = kleiachtig, kleilg.
= Lettisch.
eettnev zie 2 ett er II.
(ibb.) verkeerd, slap; er bat ben epa13 I.
oerftanben kwalijk opgenomen; er ift nid)t I.
in ber Weber = niet min met de pen; ba feib
ibr I. baran = daar kom je leelijk weg; ibr
feib an ben 2etien geraten = je bent aan
't verkeerde kantoor.
Retle, w. — = afscheid, afscheidsdronk].
leten, fcbtv. (1.) [bezeeren, kwetsen; een
einde aan iets maken, afscheid nemen, afscheid
vieren]; (zich) laven, verkwikken, verheugen.
le#150fig = (fcbto3.) krankzinnig, gek.
I. = laatst: onlangs, laatstelijk; vorig;
ber 2.. e = de laatste (in de klasse bijv.);
ben 2.. en beten bie bunt) e = de laatsten
krijgen de restjes, komen er 't slechtst af;
vgl. er ft I. II. 204 w.: 3u guter 2. = ten
langen leste, eindelijk en ten laatste; [auf bie
2. = 'ten laatste, eindelijk).
teiglietettbe(v) = laatst-, meestbiedende.
2e 'ten abicbiagen, ben S3. geben aftikken
(bij 't krijgertje spelen e. d.); 2. bu! = jij
bent 'm! leirtettutal': Bum 1. = voor de laatste
maal, voor 't laatst. leCtettb laatst, onlangs;
ten laatste, voor de laatste maal. eelitge.
nannte(r) = laatstgenoemde. leCtere(r) =
laatstgenoemde, de laatste (van twee); 1 e t3
ter es = 't, de laatste. laatst,
laatstelijk, onlangs. le#Vinftattrlicb = in
laatste instantie. teigltibrid van 't laatste
laatst-, langstJaw% teVIebenbe(v)
&Wing, m.
levende.

2iane.

—5, —e = laatste. leVbevitorbett = wijlen,
onlangs overleden. = testamentair.
2eu, nt. —en, —en = (poet) leeuw.
teutfrte, w. —n = licht, fakkel, lantaren.
I. leudj'ten, fdp. (b.) = (ver)lichten, schijnen,
schitteren; (feitt 21,1)0 I. Jarrett = laten schijnen;
bas leuttet in bie 2Iugen = dat springt in
't oog; einem I. = iem. bijlichten; einem
nad) baufe 1. = (ook) iem. wegsturen. II. eeuct'i
ten, 1. —5 = glans, schittering, ('t) lichten
(van de zee bijv.).
teuititer, m. —5, — = luchter, lichtkroon,
kandelaar. teueb itevann, m. = arm van een
kroon. eeudrtereinfath m. bobeche. eueb't
tevfnebt, m. = profijtertje, zuinigje (in een
kandelaar). eeueblertif(0, m. = lichtstander.
tentbrfeuer, 1. = sein-, kustvuur, bask.
tembrfeuevgelb, = baakgeld.
eeucOrlIga§, 1.; aftifer, m.; 41401, to. ----lichtligas;
-tor (gew.: glimworm) ; -kogel.
2euebtfcbiff, = vuurschip. teutbtitoitile,
w. = lichtboei. eembrturtn, m. = vuurtoren.
teucht'Wurus, m. = glimworm.
leug'nen, fdp. (b.) = loochenen, ontkennen;
heeten liegen. tenfilter, m. —s, — = loochenaar. eeug'nung, ID. —, —en = loochening,
ontkenning.
eeu'munb, m. —(e)s = reputatie; roep, naam;
in Wen 2. bringen = in opspraak brengen.
2eumunb8'5eugnid, = getuigschrift van
goed gedrag.
eentAen, = luitjes. eettle, = lieden,
menschen, yolk, bedienden, manners, manschappen; volwassenen; unter bie £. locomen =
onder de menschen komen, menschen zien,
omgang hebben, (non Meriicbten) bekend
worden; tinter bie $3. bringen = uitstrooien,
bekend maken. eettletiiibe, w. = bediendekeuken, keuken voor 't personeel. eneterottior,
1. = kantoor (van 't personeel). een'tenot, tv. =
gebrek aan werkvolk. teuleftbinber, m. =
vilder, afzetter, uitzuiger. teuleftbittberei,
= vilderij, afzetterij.
teut'geb zie £eitgeb.
teutinant, m. —s, —e u. —5 = tweede luitenant.
[2eut'Priefter, m. = dominee, pastoor]. lent'.
fella = vriendelijk, minzaam. teurfeligreit,
to. = vriendelijkheid, minzaamheid.
2eban'te bie = de Levant. eebantilter, m. —s,
— = Levantijn. lebatttiltifit, leban'tifeb =
Levant(ijn)sch.
2ebial1an, m. —s, —e u. —s = leviatan (een
mythemonster).
2ebit', m. —en, —en = Leviet; vgl. lefen.
Levietisch.
—n = violier. eebro's
eebrole, eebtole, tv.
jenitod, m. = violierplant.
2ege5 = wet; 2. ook = .2eftion.
eeg, w.
= lexikalisch, van 't woordeboek;
I.. er 5et)ler = verkeerde uitdrukking. tegito.
gra#W, in. —en, —en = lexikograaf, woordeboekschrijver. tegifograpbie, w. = lexikografie. legifogralAiltb = lexikografisch.
2egifologie', to. — = lexikologie (leer v. h.
woordeboekschrijven). legifolo'gifc0 = lexikologisch. erifett, 1. —s, fa = lexikon, woordeboek.
een'ben uito. zie 3eiben III ufw.
1. —5 = lecithin,
taut enb.
1fb.
e*mnbre zie Lomber.
liaison.
elation' (spr.: /iizO),
—,
—n Bane,
w.
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2ra6 tn. u. to. — = (geol.) lias.
21'battatt, m. —s = Libanon. eilattottieber,
w. = ceder van den Libanon.
eibatiote, W. —, —en = libatie, drank-,
plengoffer.
eilletr, 1. —s, —e = libel, schotschrift.
Merle, nl. —, —It = libelle, waterbalans;
(spin)juffertje, glazemaker (een insekt).
liberal' = liberaal, vrijzinnig. tiberati4Ittu&,
tn. — = liberalisme. tiberatittir, w.—, —en =
liberaliteit, mildheid.
eibe'ria, f. = Liberia.
eibertite (spr.: . .t0), m. —s, —s = libertijn,
vrijgeest; losbol. eibertilter, m. —s, — =
libertijn (naam van versch. liberale sekten).
ei'bertH (spr.: libberti), 1. — = liberty.
eibrertv, 1. —s, ---5 u. ..bretti = libretto,
operatext.
erbtott, 1. = Libya. ti'bijle§e Mite = Lybische
woestijn.
I. eittt, 1. —(e)s, —er u. (Stetlen) —e = licht
(ook fig. voor: eminent persoon); glans; hemellicht; kaars; (weibm.) oog; einem, rich) felbrt im
2. fteben = iem., zich zelf in 't licht staan,
benadeelen; bas Q. ber Oat erblicfen = 't levenslicht zien, aanschouwen; eine Cade ins red)te,
in ein fcbiefes Q. ftellen = een zaak in 't ware,
in een ongunstig (valsch) licht plaatsen; bet
Q.. e befeben, betracbtet = alles wel bezien, op
de keper beschouwd; man muf3 fein Q. ntd)t
unter ben ecbeffeI ftellen = zijn licht niet onder
de korenmaat zetten; er tit fein befonberes Q. =
geen groot licht; en Q. auf bunflem Sege =
een licht in de duisternis ; bie Iejten 2 . . er
auffeten = de laatste hand leggen aan ; ans
Q. brengen, fommen = (von Zerborgenem)
aan 't licht brengen, komen, (von Scbriften)
in 't licht geven, verschijnen; 2id)ter ( 3i.) =
(ook) paardebloem; vgl. auf Red en, filbren.
II. lic§t, 9lbi. = licht, hel(der), open, doorzichtig; I.. e Stale im Walb = open plek in
't bosch; I.. e 91ugenblicfe baben = heldere
oogenblikken hebben; bas enfter ift im Q. . en
(gemeffen) 11/2 Meter breit = binnenwerks, van
binnen gemeten, in den dag; I. . e aBeite =
doorsnee binnenwerks ; vgl. 1) e I1.
tit§t'arbeit, tv. = werk bij kaarslicht, nachtarbeid. eit§t'bilb, 1. = lichtbeeld, fotografie.
eit§t'bilbborfilbrung, w. = lichtbeeld-, bioskoopvoorstelling. tie§l'birtte, W. = gloeilampje. tii§tIlid, m. = flits, lichtschijn
(vooral fig.). lie§t'bree§enb = lichtbrekend.
tit§t'bret§uttg, w. = lichtbreking. eir§t'•
bruber, nt. = illuminaat, verlichte. tit§t'.
billt§el, m. = lichtbundel. tii§t'e§ett, 1. —s,
— = lichtje, kaarsje. eit§t'brud, m. = lichtdruk. eir§le, w. —, —n = koekoeksbloem.
eitbreinbritif, m. = lichtindruk. Ifitt'ent4ifittb.
BO = (tot.) gevoelig.
littlett, fcbtv. (1.) = lichten, helder, licht
worden; verlichten; ben Falb, bie 91eiben I. —
't bosch, de gelederen dunnen; (ben 9Infer, ein
Stiff) lichten; lit§ I. = helder worden, dunner
worden.
eicfrtettutari, 1. = maat binnenwerks, afmeting
in den dag, vgl. lid” II.
2Wter, m. —s, — = lichter; zie ook Qicbt I.
liWterlo§' brennen = in lichte laaie staan.
eit§itedolot, -tn. = lichterloon.
eitbreritbeittung, tro. = lichtverschijnsel, lichtverschijning.
2141terKiff, 1. — lichterschip.
210Efortn, w. ..--- kaarsvorm, ticbCfreuttb, m. .--
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vriend van verlichting; „lichtvriend" (aanhanger van zekere vrije gemeente). 21(41110dt,
tv. = lichtgestalte, hemelsche verschijning;
schijngestalte (v. d. mean). ticbtiglatti, tn. =
lichtglans. tichtbiittblev, m. = kaarsehandelaar. eirOtlyiliWed, m. = genezing door licht.
eittelof, m. = binnenplaatsje met lantaarn;
(ook) (licht)kring, halo. li**ffrele l31atte =
(tot.) antihalo-plaat. 2101'101, m. = domper.
2it§tfttet§t zie 2eutterfned)t. ei*Ire16,
m. = lichtkring, -cirkel. tiVie§re, w. = leer
van 't licht.
tit§t'llIve§, I.; ',sneer, 1.; one% (oneffe), to.;
oneffer, in. = lichtligat; -zee; L.-mis (2 Febr.);
-meter.
tit§tnette, iv. = koekoeksbloem.
eittellOattOmOier, 1.; .4ntaft, m.; .attelle, to. =
lichtildrukpapier; -punt; -bron.
eit§l'Ott4e, tv., .1t§ere, w. = snuiter. lit§t'i
rola = licht-, helderroze. tit§t'lthat§t, m. —
lichtschacht; ook = .1) of. eie§t'Keitt, m. =
lichtschijnsel. lit§t'le§eu = lichtschuw.
tiOrlIKimmer, m. ; ',Kirin, m. = licht!ischijn(sel) (-glans); -scherm.
eit§t'ft§ttuppe, to. = kool (aan de kaars).
tiiliffeite, w. = lichtzijde. tit§t'liatt, m. —
lichtzin (van 't oog).
2it§liVielbaub, ',Mettler, f. = bioskoop.
eic§tlIftabt, to.; .ftra§1, In.; -ftrom, m. = lichtlistad (Parijs: ville-lumiere); -straal; -stroom.
eit§tItutttOf, m. = stompje kaars.
titbluttg, W. -, —en = ('t) lichten (v. h.
anker); lichte, gedunde, open plek (in 't bosch).
lit§t'boll = vol licht, lichtend, helder. tit§t's
Mello zie 2id)tmer3. eit§tIvolfe, Iv. = lichtwolk,lichtende wolk. tie§t&ieher, m. = kaarsemaker.
Sib, 1. —(e)s, —er = [lid, deksel], ooglid.
ti'berung, to. —, —en = Zicbtung (tech.).
Mb = lief, beminnenswaardig, beminnelijk,
aardig, aangenaam; feine 1.. e 9tot baben = heel
wat moeite, heel wat to stellen hebben; I.
Stinb fein = de lieveling zijn; fid) I. Stinb
mad)en = zich bemind makers; ben I. . en,
Iangen Zag = den godganschen dag; es IR mix
1., bar .. = 't is mij lief, aangenaam, dat .. ;
in 2. unb 2eib = in lief en leed; mein 2. —
mijn lief(je); bie Q.. en = die lieven, die goeie
menschen; meine Q.. en = goede, baste menschen enz.; .. .lieb fein = houden van .. .
(In. Stinber., Zierlieb rein).
2iebaugelei', w. — = lonkjesgeverij, gelonk.
lieblugeltt, !dm. (b.) = lonken; lonkjes,
knipoogjes geven. iieb'be§altett, ft. (b.) =
blijven houden van. eieb'i§en, 1. —s, — =
liefje. Mieb'ben: ew. (euer) Qiebben (als
9Inrebe 3wifcben fiirftlicben Fi3erfonen) = Mijn
Waarde, Neefl.
Vele, w. — = liefde; vrijage, minnarij;
vriendelijkheid, dienst, genoegen; alte Q. roftet
nicbt (if); erweifen Ste mir bie Q. = doe mij de
vriendschap, 't genoegen; eine Q. tit ber anbern
inert = de eene dienst is den anderen waard;
vgl. 3 01 e b e. tielebiener, m. = oogedienaar,
pluimstrijker. tie'bebienerer, w. — = oogedienst, pluimstrijkerij. lie'bebiettertt, fcbw.
(b.) = pluimstrijken, flikflooien. tiebelei',
w. —, —en = minnarij, amourette. fieleln,
fcbro. (b.) = verliefd doen. lie'bett, lotto. (b.) =,
liefhebben, houden van, beminnen, gaarne
b.
hebben; bie 2..ben = de gelieven. kie'bett
iviirbig = beminnenswaardig, beminnelijk, lief.
tiebettfAviirbigreit, w. = beminnelijkheid enz,
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tiebe011abenteuer, 1.; sattgelegettOeit, to. =
liefdesilavontuur; -aangelegenheid.
2ie'be#11a0fel, m.; sbeieigung, w.; .beile4ung,
w.;
m.; •bote, m.
liefdejlappel (tomaat); -blijk; -sbetrekking; -bilk; -bode.
21e'bebblutne, ro. = agapanthus.
tie'bedllbrielcben, 1.; sbidjter, m.;
tv. = minnelibriefje; -dichter; -dicht.
tle'bedbiettit, m. = liefdedienst, -werk. eie'beb.
evildrung, w. = liefdesverklaring. eie'beb•
fiebev,
= minnekoorts. eie'be4gabe, w. =
liefdegave, (ook: „bevoorrechting, premie"
bij belasting van verschillende produkten).
tie'be4(gabett)iigarre, to. = sigaar om weg te
geven. 2ie'be6gebanfett, 4m = verliefde
gedachten. ele'beOgebiltt, 1. = minnedicht.
2ie'beigelebirf)te,
= liefdesgeschiedenis.
tieleagel#rtic§, 1. = verliefd gesprek.
geftiinbaid, 1. = liefdesverklaring.
giiid, = geluk der liefde. tieibeOglut, to. =
liefdegioed, -vuur. 2ie'be6gott, m. = minnegod, Cupido. tie'beOgüttin, w. = godin van
de liefde, Venus.
tie'bebljbattbel, m.; Mane, w.; 4leb, I. =
minnellhandel (liefde-); -klacht; -lied.
efe'bedluit, to. = genot van de liefde.
liefdemaaltijd; (bij D. officieren)
ata01, 1.
korpsmaaltijd.tie'beOutfil)(e): oerlor(e)ne £. =
verloren moeite, onbegonnen werk.
patty, 1. = verliefd, minuend paar.
2ie'be0110eitt, w.; •pfattb, 1.; •Ofeil, tn. =
liefdellpijn (-smart); -pand (minnepand); -pijl.
tie'be0110,1114t, w.; gaunt, to.; ', vault%
=
liefdellplicht; -smart; -roes.
2ie10-titter, m. = galant held, ridder.
tie'beenvoutan, m.; •lacbe, tv.; ,,Icbtour, m. =
liefdenroman; -zaak; -eed.
tle'be011leufaer, m.; •1Pratte, tv. = verliefde
zucht; v. taal.
Ve'beCitrant, m.; sberfranttiO, I. = liefdelidrank
(minnedrank); -betrekking (minnarij).
ele'bedlituerf, 1.; stoonne, w.; gloat, to. = liefdellwerk; -weelde (-genot); -woede (razernij).
ele'bedggarre, Iv. = sigaar om weg te geven.
lie'beiltruntett; bolt = liefdeildronken; -vol
(-rijk).
elebfrau'ettlibettitrob, 1.; 'fire, to.; mind),
w. = (echt) walstroo; Lieve-Vrouwenkerk;
liebfrauenmilch (een Rijnwijn).
lieb'getvituten, ft. (I).) = lief krijgen. )(tab's
Oaten, unr. (I).) = liefhebben, houden van,
beminnen. tieb'Oaber, m. —s, — = minnaar:
vrijer; liefhebber (von gutem ( irett 5. O.);
liefhebber, dilettant (in ber Stunft); erfter Q.
(auf ber Orti)ne) = jeune premier, jeugdig
minnaar. eieb iftaberbilOne, to. = liefhebberijtooneel. tiebOaberei i , tr. —, —en = liefhebberij. tieb'baberla, tv. —, —nen = minnares; liefhebster. tiebljaberprei0, m. —
fantazieprijs. eieb'Oabert0eater, I. = liefhebberijtheater.
Id)m. (I.) = liefkoozen, troetelen.
(1).) = liefkoozen. eieb'•
liebloten,
!Oita°, w. —, —en = liefkoozing.
=
lieflijk, aanminnig, aanvallig. tieblidgeit, to.
—, —en = lieflijkheid enz.
m.
—s, —e = lieveling
tv.; sbeftWiftigung, w.;
ogeri4t, 1.; .01filpf)en, 1. = lievelingsnwerk;
-bezigheid; -gerecht (-spijs, -kost); -plekje.
= liefde-, harteloos. m.
—, —en = liefdeloosheid. lieb'rei0=liefderijk,
-vol. tieb ireib m. = bekoorlijkheid (-heden),,
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aanvalligheid, aanminnigheid, gratie.
3enb = bekoorlijk, aantrekkelijk. tieblchaft,
w. —, —en = minnarij, vrijerij, vrijage.
eietertfidel, m. —a, — = lavas (een plant).
tieblvert = lief, geliefd, welbemind.
2leb, I. —(e)s, —er = lied; (immer) bas alte
2. = 't oude liedje; er farm eitt £ieb(d)en)
baron fingen = hij kan er over meespreken; vgl.
nbe. eiebAett, 1. —s, — = liedje; vgl. 2ieb.
eie'berlIbucO, 1.;
m. =
m.;
liederilboek; -dichter;
(zangvereeniging
en liederbundel).
tie'berian, m. zie (bans) 2ieberlid).
tidy = slordig, slonzig; losbandig, loszinnig,
liederlijk; I. fein = (ook) aan de boemel zijn;
bans 2. = lichtmis, losbol.
to. —, —en = slordigheid enz.
tle'berfautatfung, to. = liederbundel. tieber•
Mager, m. = liedjeszanger. tie'berlUiel, I. =
zangspel, vaudeville. tie'bertafel, w. = liedertafel.
tieferae, m. —en, —en = leverancier.
bar = leverbaar, te leveren.
to. =
levertijd. idno. (1).) = leveren; er
ift geliefert = hij is geleverd, verloren, hij is er
bij. eielerort, m. = plaats van levering.
tieferltteitt, m. = regu, bewijs van levering,
van ontvangst. eielerung, w. —, —en =
leverantie (bij aanneming); oplevering (v. een
werk); levering; aflevering (eines Oud)es).
eielevuttgObebingung, w. = voorwaarde van
levering. tielevungOlvilt, zie lief er.
f rift. tielerungOgelttaft, 1. = tijdaffaire,
termijnhandel. eielerung010ein, m. = afleveringsbewijs, regu. tielerung0Ware, to. —
te leveren goederen. efelevuug63eit,
= levertijd, tijd van levering; 2. in ad)t
ieit,
Zagen = in 8 dagen te leveren.
efe'gegetb, I. = (over)liggeld. tie'ge4alle, to. =
lighal. lie'gen, (I;.) (id) liege; lag; Mtge; liege!
gelegen) = liegen, gelegen zijn; bas liegt ihm
nid)t = dat is niets voor hem, dat vlijt hem
niet; an mem Iiegt es? = aan wien de schuld?
es Iiegt mit pie baron = er is me veel aan
gelegen; es Iiegt ant Zage = 't is duidelijk,
't is zoo helder als de dag; es Iiegt riel auf
= er rust veel op hem, hij heeft voor
veel te zorgen; einem in ben il)bren I. = iem.
aan 't hoofd malen; bas 3immer Iiegt *tad)
bem Marten 3u = ziet op den tuin uit; and)
oben I. = (beu.) neiging tot stijging vertoonen; es Iiegt nat)e = (ook) 't is te begrijpen;
immer fiber ben Q3ficbern liegen = altijd in de
boeken zitten; vgl. Oruft, gelegen, Miieb,
baar, bats, banb, 2anbitrabe, Eagan,
Ginn, Straf3e, Gtreit, Zob e. a. Ileigettb
= liggend, gelegen; [I.. a (briinbe, I.. es Out =
onroerende goederen]. w. —,
—en = onroerend goed. eie'ner, m. —s, —
ligger (waterton; van een lakenschaar); (niet
reizend) kommissionair, agent. eie'gefellet,
,situt)1, m. = ligstoel. eie'getage, q1., =pit,
= ligdagen.
Lief, 1. —(e)s, —en = (schp.) lijk.
2104, I. —es, tieltbe, w. — = lies, Tisch.
tieltt'gra6, 1. = doddegras.
eie0Aett, 1. = Liesje, Betje. to. = Lize,
Lijsje, Elizabet; bumme £. = dom schepsel,
zottinnetje.
tieulenant (spr.: loitnant) zie 2eutnant.
tilt, m. u. I. —(e)s, —e u. —s = lift.
liege, verbond; (ook)
---$
w.
kompetitie.
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tigatue, tn. -, -en = ligatura: (muz.)
verbinding; (chir.) onderbinding; (typ.) koppelletters.
-n
ligue, verbond; vgl. 2ig a.
ti'ge, w.
eigift', m. -en, -en = liguist, bondgenoot;
lid van een kompetitie. ti'gue, tv.
-n =
ligue.
- =
tigutrien, 1. = Ligurie. 2igu'rier, m.
Ligurier.
= Ligurisch.
tigu'fter, In. -5, -e = liguster.
Iiie'ren, idYw. (1).) = lieeren, eng verbinden;
Wert' = gelieerd, verwant.
tine, m. -s -e = likeur. titartarten, m. =
likeurkeldertje.
tititor, m. -s, ..to'ren = liktor, (oud-rom.)
gerechtsdienaar.
= lila, paars. tila(t), m. -s, ----s =
sering. tilabtau, 1., starbe, m. lilablauw,
-kleur.
w. -n = lelie. Irtiettartig = lelieachtig. tilienbauut, m. = lelieboom, -struik.
tilientua0ben, T. = (wapen met) de lelies
(v. d. Bourbons). li'lientueiff = lelieblank.
1. = Lilliput. tiliputalter, tilibuter,
-s, - = Lilliputter. •
tiutitation', w. -, -en = limitatie, beperking,
nauwere vaststelling. to. -n =
limiet, grens, uiterste prijs. litnitie'rett, id)w.
(1).) = limiteeren. tj'atittint, -s, _to =
limiet; einem ein 2. fteIIen, an ein 2. binben =
iem. een 1. stellen.
limonade. tiuto'ne,
timona'be, w.
w. -, -n = citroen, limoen.
littb(e) = gelinbe.
-n
linde. litt'ben = linden,
2in'be,
van lindehout.
tin'bennallee, to.; .bauut, m.; .bliite, w. =
lindefilaan; -boom; -bloesem.
1.; glaube, w.; :meg, m. =
lindellhout; -prieel; -laan.
eitebever, m. -s, - = verzachter, leniger.
lin'bern, id)w. (I).) = verzachten, lenigen,
kalmeeren, verlichten, verminderen. t in'be.
rung, to. -, -en = verzachting, leniging.
verzachtingsmiddel,
tin'berungOutittel, 1.
e lin=
verzachtend middel. tin'bigteit zie
bigfeit.
tinblvurn, m. = draak.
1. -s, -e = lineaal. titteauteut', I.
-(e)s, -e = lineament, gelaatstrek, handlijn.
lineair, rechtlijnig, lijn.
eluear'..
tinearleir4nuttg, w. = lijnteekening.
einguallaut, m. = tongklank, -letter. einguift,
m. -en, -en = linguist, taalgeleerde. tingur.
taalvorsching. tin.
w. - =
= linguistisch, taalkundig.
w. -n lijn, streep; linie, evennachtslijn, evenaar; lijn ( 1112 duim); linietroepen ; (geslachts)lijn; (mit einem) auf gleid)er
op den lijn staan; in erfter, 3weiter
2. teen
2. = in de eerste, tweede plaats; Reti13 edtere
$3. = R. oudere lijn. ti'niettblatt, 1. lijneblad,
transparant. li'utenfOrutig = lijnvormig.
ti'nienbaUier, 1. = gelijnd, gelinieerd papier.
tiltiettfiregiuteut, 1.; .1c§iff, 1.; .trttbbett, $1. =
liniejlregiment; -schip; -troepen.
tiltienaieber, m. = linieerder; trekpen.
= linieeren.
ren, 1d)w.
liniment', 1. -(e)s, -e = liniment, zalf.
lint = linker; [verkeerd, linksch, ongeschikt];
de I.hand; I.. er banb,
bie I.. e banb
= links;
Sur I . . en banb,
de verkeerde
bie I..e Seite eines 3euges

kant van een stof; bie tittle = de linkerhand,
(im 3arlament) de linkerzijde; vgl. auf it e en,
l) e. lin'terbanb' = links, aan de linkerhand.
2in'ferljanbetje zie
e. lin'terfeit0' =t) a n b.
= links(ch), ongeschikt, onhandig.
IWO links(ch), verkeerd; Cie finb welt I.
heeft 't ver mis; (er
I., emit tintler,
ein tintO'btiuber, = links. UMW.
OW: von 1. = van links. littf61)itt': nad) I. =
naar links. lintO'rbeinifc# = links van den
Rijn, aan den linker Rijnoever.
aan de linkerzijde, linker. lintb'uut'I= links om!
I. tin'ttett, 1. -5
linnen; mit alien 2. = met
voile zeilen. II. lin'nen,
= linnen.
titoteli)10: bas 2.. e Sprtem = 't stelsel van
Linnaeus.
tittoleuut, 1. -s = linoleum.
ti'notbbe (spr.: lajnotajp), w.
= linotype
(een zetmachine).
w.
-n = linze, lins; lens. lin'Ten.
e
fürutig = lensvormig. tinleugerittt, 1.
linzeschotel. tinlenfut)be, to. = linzesoep.
tiba'rilMe 3nieln = Liparische eilanden.
tib'be, to. -, -n = lip; bie 2.. n benign
larien = de lip laten hangen.
tilrbenlibluute, to.; -Witter, nt.; .but§ttabe,
m. = lipilbloem; -bloemige; -letter.
lip'bettfOrmig = lipbloemig, -vormig. tWpen.
= lippepomade. tip'bentriller,
potnabe,
slokje, borrel.
m.
lipvisch.
m.
Liqueur' zie
liquib' (spr.:
kwiet) =
liquide, vloeibaar; erkend, to betalen. ti'quiba,
w.
= vloeiende medeklinker. tiqui•
-en=likwidatie.tiqulbatiott4'.
w. = likwidatiekas. tiquibalov, m.-s,
likwidateur, vereffenaar. liquibie'.
..te'ren
= likwideeren.
rest, Pro.
£ire = lire.
w.
li'runtla'ruut 2Offelitiel! = tralala! falderaldera!
eibibetb, w. = Lijsbet, Elizabet.
nr. = gelispelj. lirpetn, ftw. (I).) =
lispelen (ook fig.), suizen, murmelen. tirplev,
m. -s, - lispelaar.
tirlabou, 1. = Lissabon.
lift, w. -, -en = list, sluwheid, kunstgreep.
w. -n = (naam)lijst; in bie 3. en.
tragen = op de lijst brengen, zetten; vgl.
aufitellen.
= listig, slim. Witigertneile = listig: op
listige, slimme wijze.
Lit. = litera, letter.
titattei', w. -, -en = litanie, klaagzang
(ook fig.).
eilquen, = Litauen. tilatter, m. -s, Litauer.
Litausch.
V'te, m. -n, -n = hoorige, volgeling.
1. (u. m.), -s, - = liter (zie 1).
-s U. ..rei = letter. literal' =
trtera, w.
letterlijk; schriftelijk. titertiegef 014 te zie
21teraturgeid)id)te. titerar'bittoriter, m. kenner en beoefenaar van de geschiedenis der
letteren. literar'Olftortic0 = van, over de
geschiedenis der letteren, literair-historisch.
litera'ripb = literair, letterkundig. titerat,
m. -en, -en = geleerde, geletterde. tite.
ratur' w. -, -en = literatuur, letterkunde.
titeratuegelc4idite, w. = geschiedenis van
de letterkunde. titeraturleitung, to. = letterkundige courant, literatuurblad.
= bij (met) de liter, bij liters.
..fen = litewka (klein-tenutitebrta, w.
uniformjas).
= aanplakzuil.
tiffatliitile, to. -,
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titOogvalA', m. —en, —en = lithograaf,

steendrukker. titbogra#bie', to. —, —it =
lithografie. litbograPbietrett, fd)ro. (b.) =
lithografeeren. litimrObitt# = lithografisch.
Slit:male, 1. —s = litorale, kustland.
eitoleO, to. — = li'totes (rhetorische figuur,
bevestiging door schijnbare ontkenning, verzachtende term).
tititvgie', w. —, —n = liturgie, eeredienstreglement. eititv'gif, w. — = liturgiek,
liturgiewetenschap. lituegif4 = liturgisch.
titie, w. —, —n= galon, soutache, koord; (ook)
bindtouw. titienbather, m. = emballeur;
pakjesdrager.
tiba'bia, eiba'bien, f. = Livadie.
libib' = livide, vaal, loodkleurig.
eiblattb, 1. = Lijfland. tibliinber, m. —s, — =
Lijflander. libliittbiltt = Lijflandsch.
Vince', w. —, —n = livrei. tibree'bebiente(r),
m. = livreibediende.
elientiat', m. —en, —en = licentiaat; Q. ber
Zbeologie (toegelatene tot 't professoraat in de
theol.). tiieue, w. —, — en = licentie, vergunning.
eiiitatit', m. —en, —en = meestbiedende.
tiiitation', to. —, —en = verkooping (bij
opbod) veiling. liiitie'rett, flip. (b.) = veilen,
bieden.
I. 5. = Iaufenben 3abres: van dit jaar.
21100 (ber) = Lloyd.
I. M. = laufenben allonats: dezer.
sob, 1. —(e)s = lof(spraak, -tufting), pluimpje;
(in bet ecbule) goede aanteekening. t ob'be=
gierbe, w. = lofgierigheid. Iob'begierig =
lofgierig.
tobe'lia, tobelie, w. —, „len = lobelia.
lo'ben, fd)w. (b.) = loven, prijzen; ba lobe
id) mir biefen Mann = dat is eerst mijn man;
vgl. 9Thettb, Tilleif ter. lo'bendrnert, =tviirbig =
prijzenswaardig. [lo'belant, lo'befatt = (lof)waardig]. to'baerbebuttn, w. = loftuiting,
iofrede.
t obligebie4t, 1.; =gelatin, m. = lofildicht; -zang.
e obbubefer, tr. — = flikflooierij, opkammerij.
lob'bubeItt, fcbto. (ti.) = flikflooien, opkammen.
t ob'bubler, m. —s, — = flikflooier, opkammer.
00%0 = loffelijk; [lofwaardig, edelachtbaar].
2oblieb, 1. = loflied, -zang. lobltreilen, fd)to.
(1).) = loven en prijzen. tobltreilitttg, tr. =
lofprijzing, verheerlijking. e ob'rebe, w. = lofrede. tob'rebner, m. = lofredenaar. lob's
rebnevilM = als lofredenaar; vol lof(spraak).
loblingett, ft. (b.) = lofzingen. tob'OnttiO,
m. = lof(spraak, -rede, -tuiting).
20(4, 1. —(e)s, Qiicber = gat, opening; zak
(aan biljart); hol (eines audges 3. la.); gat,
hol, hok, krot, kot; door (gevangenis); er
mad)t bas eine Q. 3u, bas anbere auf = hij
stopt 't eene gat met 't andere; einem 3eigett,
wo bet 3immermann bas Q. geictifen bat =
iem. 't vierkante gat wijzen; er pfeift auf
(aus) bem letten Q. = 't loopt met hem op een
eind, hij loopt op zijn laatste beenen; aus
einem anbern Q. pfeifett = een anderen toon
aanslaan, uit een ander vaatje tappen; aus
tveld)em Q. pfeift ber Oinb? = uit welken
hoek waait de wind? aus bem 2. fommen
(fig.) = (ook) uit den hoek komen; ein Wucbs
weif3 mebt als ein Q. = een vos is voor e6n gat
niet to vangen; faufett wie ein 2. = zuipen
als een ketter, als een tempelier; vgl. blaf en.
torlrbobrer, m. = kelder-, zwikboor. emir=
ellen, f. = doorslag, drevel. ta'ttelt§eit, 1. —s,
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— = gaatje. to'ten, fcbw. (b.) = doorstooten,

ponsen ; (spoorkaartjes e.d.) knippen. 16'iterig =
vol gaten, doorboord. t o'ater, m. —s, — zie
2 o ci) eifen. 2o4Inaltbitte, tv. = ponsmachine.
e p ereon, 1. —s, — = krulletje, lokje. e ocle,
w. —, —n = krul, lok.
I. loc'fen, fcbto. (l.) = krullen. II. loclett, fcbto.
(b.) = lokken, trekken; an lid) I. = tot zich 1.;
einem Oelb aus ber Zafcbe I. = iem. geld uit den
zak kloppen; vgl. buttb.
laclett zie Ie cf en III.
eoclenOaar, 1. = krullend haar, lokken; Q.. e
leicbte dare = gekrulde haren gekrulde
zinnen. t refettlott m. = krullebol. locifett.
Wig = met krullend haar, met krullen.
toelettlia#Ier, 1. = krul-, papiljottepapier.
toe'retiVertide, w. = krulpruik.
Neter = los, onsamenhangend, brokkelig,
slap, luchtig; losbandig; ein I. . er Outfdr,
Oogei, 3eifig = een los heer; er lier3 nicbt I. —
Het niet los, hield niet op, gaf 't niet op.
e oclevivit, w. — = losheid enz. loefern,
fcbto. (b.) = los(ser)maken; verslappen, op
losse schroeven zetten; 114 I. = los raken, los
gaan. toc'terung, to. — = ('t) losmaken.
train = gekruld.
toirilmittel, 1.; . 0teifer w.; it*, m. ; s it4i1b, 1.;
=Wile, to.; =infinite, to. = lokilmiddel; -fluit;
-roep; (uithang)bord; -spijs (-aas); -stem.
toirlOitol, m. = agent provocateur. t °clung,
w. —, —en = (ver)lokking, aantrekking.
e trboget, m. = lokvogel (ook fig.).
lo'co = loco; vgl. 2ofo... Loins, m. —, .. ci
zie Qofus.
tobb(e)r... zie Qott(e)r.. .
to'be, tu. —, —n = (nrbb.) loot, scheut, spruit.
to'beti, m. —s = loven, grove wollen stof,
ongevold laken. to'bentreberf eo'bev(er), m.
—s, — = lodenwever.
eirberafc0e, w. = lichte, witte, vlokkige asch.
Iirbern, fd)w. (b.) = (op)vlammen, flikkeren;
branders, gloeien.
t Urfa, tn. —s, — = lepel (aucb: Dbr eines
balm); [gek]; er bat bie aBeisbeit mit bent 2.
(mit 2OffeItt) gegeffen (gefreffen) = hij heeft
de wijsheid in pacht; ftede beitten Q. ttidft in
aubrer Qeute ZOpfe = bemoei je niet met
andermans zaken; vgl. barbieren. Oriel=
4ett, f. —a, — lepeltje. [Meier, tr. —,
—en = hofmakerij; gek gedrag]. tOrfelente,
w. = lepeleend. fOrfelfOrmig = lepelvormig.
taffelgattO, to. = lepelgans. t Offelgavbe, w.
= lepelgarde (spott.: Fransche revolutiesoldaten,
slecht gedisciplineerde). türfeltraut, 1. = lepelblad. Ibrfeln, fcbw. (b.) = lepelen; [minnekoozen, 't hof makers; zich gek aanstellen].
2Offelteibev, m. = lepelaar. taffellpeile, to. =
lepelkost. tOffelitiel, m. = lepelsteel; vgl.
lirumIarum. laffettreile = bij lepels(vol).
t Miler, m. —s, — = lepelaar.
tog (met 6) 1. —5, —(g)e = log (vaartmeter).
tonaritirmentafel, w. = logarithmetafel.
logaritb'tnileb = logarithmisch. t onaritbIttu4,
m. —, „men = logarithme.
eog'bucb, 1. = logboek, scheepsjournaal.
e o'ne (spr.: loozje), w. —, —tt = loge. eirgett.
billett, 1. = logebiljet, -kaartje. to'netibruber,
m. = vrijmetselaar. to'nemnellter, m. —
meester van de loge (ber Wreimaurer). to'nett.
frigieter, m. = logeknecht, -bediende.
lon'nen, fcbtro. (b.) = loggen.
tog'ger, m. —s, — = logger.
t og'gitt (spr.: lodzja), w. —, .. glen — loggia.
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2ogier'befue0 (g = zj), m. = loge, loge's; auf
Q. feitt = gelogeerd zijn. logie'ren (g = zj),
icbto. (b.) = logeeren. togiev'gaft, m. = loge.
to'gif, w. — = logika. to'gifer, m. —s, — =
logikus, redeneerkundige.
togiO' (spr.: loozji), 1. — = logies, kamer(s).
togiolvirtin, w. = kamerverhuurster, hospita.
lo'gi14 = logisch.
togleitte (met 6), w. = loglijn.
togogriOir, m. —en, —en = logogrief, woord-,
letterraadsel. to'goO, m. = logos, woord.
tob, w. —, —en, 2., tn. u. 1. —(e)s, —e =
moeras, veen.
toirbelie, w. = .brilbe en .grube. 20'.
WO, to. = runvocht.
to'be, to. —, —n = vlam, laaie gloed; run,
looischors; ook = 2 0 b. toireiefje, W. = steenelk. to'ben, idyl). (b.) = (op)vlammen; (hoiden)
looien; (zeilen) tanen. toblarbe, w. =runkleur.
tobletter, 1. = vlammend vuur.
largar = looigaar, gelooid. 204'nevber, m. =
(leer)looier. t oirgerberei, w. = leerlooierij.
t ob'grube, W. = looi-, runkuil. tobluchen,
m. = kifplagge. 2oirtn441e, tv. = runmolen.
toOtt, m. (3uw. nod) I.) —(e)s, 2O1)tte =
(arbeids)loon, huur, belooning, vergelding; er
ftebt in meinem 2. = hij is bij mij in dienst;
fcblimmen Q. belommen = met ondank beloond
worden. toOtt'arbeit, w. = loonarbeid. tobn'•
arbeiter, m. = loonarbeider. tobteaufbeile•
rung, w. = loonsverhooging. tottlebiente(r),
•biener, m. = tijdelijk gehuorde bediende. lob'•
nen, itro. (b.) = (be)loonen; einem [einen] I. =
iem. beloonen; einen I. = iem. zijn loon, zijn
salaris geven, uitbetalen; es lobnt fid) laum =
't is nauwelijks de moeite waard; vgl. MO e.
loirnenb = loonend, voordeelig, winstgevend.
[1501ten, id)w. (b.) = einen !amen]. tobtt'.
erbObung, m. = loonsverhooging. 2o§nlrage,
w. = loonkwestie. 20'004, 1. = loonwet;
vgl. el) ern. tobn'iorr, m. = patroon, baas.
toOn'llfutfrbe, w.; .futItter, m.; .U14 m.
huurijkoets; -koetsier; -knecht (vgl. .b i en er).
201jWfat m. = loontarief. toftnifala, w. =
loonstandaard, -schaal; gleitenbe 2.= glijdende
(evenredige) loonschaal. epOn'iteigerung, w. =
loonsverhooging. t *titan, m. = betaaldag.
tOirnung, w. —, —en = (uit)betaling (van
loon); loon, huur; soldij. 260'nunginag, m.
= betaaldag.
I. total' (2Ibj.) = lokaal, plaatselijk; 2 of a g es =
pl. nieuws, pl . . e berichten, pl . . e bizonderheden. II. toftlE, 1. —s, —e = lokaal, vertrek.
tofal'augenit§ein, m. = onderzoek ter plaatse.
2ofalla0n, to. = lokaalspoor. toralles
OBrbe, ro. = plaatselijke overheid. 200,,
favbe, w. = lokale kleur. tolalifie'rett, icbw.
(b.) = lokalizeeren. t °Tank', w. —, —en =
lokaliteit. tofallennittiO, tv. = plaatskennis,
plaatselijke kennis. tolat'patrioti8ntuO, m. =
kleinsteedschheid, bekrompenheid, provincialisme. totat'berbtiltniffe, 13I. = plaatselijke
omstandigheden, p1. toestanden. totarber•
fetg, m. = lokaal-, buurtverkeer. tofation',
w. —, —en = verhuring, verpachting; rangregeling (van de schuld,eischers). tofatiO', m.
—5, —e = lokatief (plaatsnaainval).
tole, tali, m. = Loki (God van 't vuur in
de Noordsche godeleer).
lolo = loko; in I. = in loko, ter plaatse.
tofontobile, w. —, —n = lokomobiel. tore•
moti'be, w. —, —n = lokomotief. t ofoutotitr•
fiibrer, m. = machinist. toloborrat, m. =
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lokovoorraad. t olotoave, w. = lokogoederen.
toluO, m. —, — u. —le = lokus, (zekere)
plaats.
eettition', w. —, —en = lokutie, uitdrukking.
t oleb, m. —(e)s, —e, tolcb'gvab, f. = dolik
(onkruid in 't koren); raaigras.
tontbarb', m. u. 1. —(e)s, —e = pand; beleening; lommerd. 20101101(nd, to. =
(be)leenbank; (ook) bank van leening. tont.
barb'barleNe)n, I. = leening op onderpand.
tontbar'be, m. —n, —n = Lombard; Qom.
barb e tt = (ook) Zuid-Oostenrijksche spoorwegen(aandeelen). t ontbarbei' We = Lombardije.
tontbaviYgelittift, 1. = beleenzaak. lontbar•
bie'ven, idyw. (b.) = verpanden; beleenen (in
pand nemen). lontbar'bilc§ = Lombardisch.
toneber, 1. —5 = ombre, omber.
ton'bon, 1. = Londen. ton'boner, m. —s, — =
Londenaar, Londensch.
ton'ge (spr.: 16zje), IP. —, —n = longe, lange
lijn (voor de paardedressuur).
t ongitubinat'14toingung, w. = longitudinaaltrilling, lengtetrilling.
tongobar'be zie 2angobarbe.
to'ra, eo've, W. = Laura.
tor'beer, m. —5, —en = laurier(boom); lauwer.
t or'beevilbaunt, fit.; .blatt, 1.; -e, w. = laurieriiboom; -blad; -bes.
tov'beertrani, m. = lauwerkrans. tov'beerveib,
1., • stueig, m. = lauriertak.
torcb, m. —(e)s, —e = (gwst.) pad(de); (fig.
ook = StrOte).
t orAe, w. —, —n = slappe, dunne koffie enz.,
slap nat.
tort), m. —s, —s = lord.
t o're zie 2ora en 2ori (II).
to'relei, w. = Lorelei, Loreleirots.
to'rem, m. = Laurens.
to'rensftrotn, m. = St.-Laurensrivier.
toretle, w. —, —n = lorette, galante dame.
torgnetle (spr.: lornjette), to. —, —n = lorgnet.
eornuon' (spr.: lornj6), 1. —s, —s = lorgnon,
monocle.
I. to'vi, m. —s, —s = halfaap; papegaai,
lorre. II. eirvi, w. —, —s = open goederewagen.
2ovf = Lord).
I. 206, 1. —es, —e = lot, loterijbriefje; noodlot;
kaveling, partij ; bas Q. 3ieben = loten, trekkers;
bas Q. flillt auf einen, trifft einen = vast
op iem.; bas gror3e Q. = de hoofdprijs, de
honderdduizend (fig.). II. lob, 9Ibi. = los,
vrij, onvast; eta'. [eines Zinges, non einem
binge] I. rein, werben = van lets af, lets
kwijt zijn, raken; jett bin id) il)n enblid) I. =
nu ben ik eindelijk van hem af; mein (beib
bin id) I. = ben ik kwijt; was ift I.? = wat is er
gaande? wat is er te doen? ; mit ibm 14 nid)t
yid I. = hij beteekent niet veel, hij heeft
't buskruit niet uitgevonden; etw. I. babett =
lets kennen, begrijpen, snappen; ber bat
was I. = hij is knap, slim; barin bat er etw. I. =
daar weet hij heel wat van; nut I.! = beginnen!
komaan! vooruit maar 1 er op los! vgl. Zeuf e1.
loWarbeiten, fcbro. (b.) = loswerken; tapfer
brauf I. = er funk op los werken. lab'bav =
los te maken; oplosbaar.
loWilberontnten, it. (b.); •bittbett, ft. (b.) —
loslikrijgen; -maken (-binden).
lob'bretben, ft. (b.) = losbreken, -maken,
stukbreken; L, (i.) = losbreken, -gaan; (nom
eturtn, Oewitter) los-, uitbarsten. toO'brettnett,
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unr. (b.) = vuren, vuur geven. 100'bringen,
uttr. (b.) = loskrijgen, -maken.
2Ofdranitatt, w. = brandweergebouw. eafct's
arbeit, m. = blusschingswerk. eaftirblatt, 1. =
vloeipapier. 201ct'biatttniege, w. = vloeier.
eaweimer, m. = brandemmer. TO'ItOett, fd)w.
(1).) = blusschen, uitdoen, laten uitdooven;
uitvegen, uitwisschen; (ben Zurft) lesschen,
stillen; (eine ed)ulb, bppotbef) aflossen, afdoen,
delgen; (einen 13oftett im Oud)) schrappen,
rojeeren; (ein Scbiff, bie £abung) lossen; bas
13apier Wicbt = vloeit; im 2. begriffen feitt =
in lossing liggen; 1, (ft.) zie erlii fcb en. t bicter,
m. —s, — = blusscher; losser; vloeier. 201d.
fat, 1. = bluschvat. t Oldreerat, 1. = bluschgereedschap(pen). tbicft'Orn, 4Oiitc4en, 1. =
dompertje; •bern = (ook) kokkerd (news).
2010100te, w. = doovekool. eowpapier, 1. =
vloeipapier. talcifbialb m. = losplaats.
25'Idjung, w. —, —en = blussching; lessching;
lossing; delging; vgl. i3icben. ebleOung00afen,
m. = losplaats, -haven. ealtOimiege, w. =
vloeier. tbicirieit, w. = los-, ligdagen.
laWbonnern, fdp. 0 . ) = losdonderen, los-, uitbarsten.loWbreOen,fd)w.(b.)=Iosdraaien.110'.
brilden, fd)w. (b.) = afschieten, lossen, vuren.
tole = los(jes), onvast; 1..r $ube = losse,
wilde knaap; 1..r Streicb = leelijke poets;
einen 1..n Nuttb, ein 1..s Maul baben =
los in den mond zijn, een booze tong hebben;
l..s Oefinbel = vagabondeerend yolk; I..r
t3ogei = looze, schalksche snaak; bas 1.
931tibd)ett = 't dartele, schalksche meisje.
ealegelb, 1. = losgeld. loWeifen, fcbw. (b.) —
uit 't ijs losmaken; (fig.) (einen) er uit helpen,
er uit redden. Wien, fcbw. (b.) = loten, trekken;
(obb.) luisteren. Olen, fdm. (b.) = losmaken,
slaken; loskoopen; bevrijden; (eine Gdmierig.
felt, eine 91ufgabe, ein 91titiel) oplossen; (eine
Stattone) lossen, afvuren; (ein 43fanb) aflossen;
(f ein Zerfpred)en) houden, nakomen; (ein
a3illett) nemen; ((g elb) beuren, ontvangen;
(einen 3roelfeD opheffen; bie lUlad)t au binben
unb au 1. = om te binden en te ontbinden; bie
3unge ift ibm geliSft = hij praat er flink op los,
is goed op gang; er tat feint 9tufgabe trefflid)
gel3it = zich voortreffelijk van zijn taak gekweten; [einen feints Eibes 1. = van zijn eed
ontheffen]; 40 1. = losgaan, -raken, opgelost
worden, op te lossen zijn; (kontakt) verbroken
worden.
teler, m. —5, — = loter; (ebb.) luisteraar;
(weib.) lepel, oor (bes Oilbes).
25'1e1c4Iiiffel, tn. = macht der sleutelen,
macht om de zonden al of niet te vergeven.
loalatoen, ft. (f.) = wegvaren, -rijden; plotseling losgaan, -schieten; los-, uitbarsten;
(auf einen) afstormen, toeschieten; iiber
einen 1. = op iem. afgeven, iem. over den
hekel halen. ledleuern, Rim. (1).) = afvuren;
(auf einen) vuren. loWgeben, ft. (t).) =
vrij-, loslaten, op vrije voeten stellen. Itoe'•
geb(e)n, UM. (f.) = losgaan, -raken; (Don
Weuerwaffen) afgaan; jett faun's 1. = nu kan
't beginnen; (auf einen) los-, afgaan; (stud.)
duelleeren. toWnonbetn, fcbw. (1.) = weg-,
heengaan. loWgiirten, fd)w. (1).) = den gordel
afdoen, ont-, afgorden; den buikriem (van een
paard) losmaken. todliaben zie Too II.
lobibaten, icim. (l.) = loshaken. toWbalftern,
fcbw. (1).) = den halster losmaken. etWbiinbler,
m. = loterijkoopman. loW0anen, It (b.) =
loshakken; (auf einen) losranselen, inhakken.
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loWbeffen, rt. (b.) einem = iem. loshelpen,
helpen los te komen. lod'Oetien, fcbm. (b.) =
(bie buttbe) aanhitsen.
&WNW, m. = losprijs, -kooping, vrij-, afkooping. toWfaufen, fcbw. (I).) = los-, vrijkoopen. eoWfaufung, w. —, —en = loskooping. loWfetten, fcbw. (b.) = los-, ontketenen.
loOlnObfen, fcbw. (b.) = (een jas e. d.) losknoopen. 1061nii0fett, fcbw. (b.) = los-, ontknoopen, uit den knoop maken. loWfotnnten,
ft. (f.) = loskomen, -raken; vrijkomen, uit de
gevangenis komen.
lod'Ilfabbeln, .friegen; .fubbeln = losilkoppelen;
-krijgen; -koppelen (ontk.).
loWlaffen, fd)w. (b.) = loslaten; vrij laten, in
vrijheid stellen; (brief) schrijven, afzenden;
eine 91ebe 1. = een rede, speech afsteken.
loWlegen, fcbw. (b.) = beginnen, van wal
steken (fig.).
e odleute, V. = kleine huurboeren.
100lic4 = oplosbaar. loWlüfen, 1d)w. (b.) -losmaken. loWmacOen, fcbw. (b.) = losmaken;
verlossen, bevrijden; (f id) non einem) ontdoen.
toO'bfalien, fcbw. (f.) = uit-, losbarsten.
toO'reben, fcbw. (b.): brauf 1. = er op lospraten,
-redeneeren. foO'reiten, ft. (ti. u. f.) = losscheuren, -rukken; afscheiden.
eofi , m. 2iiffes = loss: Limburgsche klei.
toWlagen lick fd)w. (b.) = (von etw.) afzien,
afstand doen; rid) non einem 1. = met iem.
breken. toolcbeibe, w. = losse schijf (aan
machines). loWle4ie1en, ft. (1).) = los-, weg-,
afschieten, beginnen (te schieten); fcbief; nur
los! = schiet maar op! begin maar! voor den
dag er mee! I., (f.) = (auf einen) toeschieten.
loWicbtagen, ft. (b.) = losslaan; (waren) van
de hand doen, verkoopen; (brauf) losslaan.
to011feOnalten, VW% (f).); • 1(Oneiben, ft. (b.);
.114ttfiren, fcbw. (b.); sfc§rauben, fcbw. (b.) =
losligespen; -snijden; -rijgen; -schroeven.
toWPOWinbeln lick fcbw. (b.) = zich er uit
draaien. toWfbannen, fdp. (b.) = (ein 13ferb)
los-, afspannen; (einen 1ogen) ontspannen.
loWlprec4en, it. (b.) = (von etw. ob. mit [gen.)
vrijspreken (van); (einen Sflanett) vrijlaten.
toO'fbrecOung, w. — = vrijspraak; vrijlating.
loWtOrestgen, 1cbto. (b.) = los doen springen,
los maken; 1, (1.): (auf einen) los-, toerennen.
foribiiten, fcbw. (1).) = los-, wegspoelen.
loWfteuern, fcbw. (1.) = of-, losstevenen, of-,
losgaan. loWitiebein (berl.), 1d)w. (f.) = opstappen. 100'itilruten, fcbw. (f.), Pitiiraen, fd)w.
(f.) = losstormen, -rennen. loWtrennen, fdpm.
(1.) = lostornen.
eoung, w. —, —en = loting; wachtwoord,
parool, leus; [(dagelijksche) ontvangst]; (jag.)
drekloozing.
eD'Iung, w. —, —en = oplossing (einer ltuf.
gabe, in ber bbemie); opheffing (eines $er.
trags); ('t) afvuren, afgaan (eines Oewebrs);
('t) nemen (einer Wabrfarte); in .2. get)en =
opgelost worden.
eolungOtoort, 1. = wachtwoord, parool.
loWtneidien, fcbw. (b.) = losweeken. tobluerben,
ft. (f.) = (einen) (van iem.) afkomen, (iem.)
kwijt raken; (etw.) kwijtraken, verkoopen.
106'lltbidetn, fcbw. (b.); .tuinben, ft. (b.) --losliwikkelen (-bakeren); -winden (-vlechten).
loW5ieben, ft. (b.) = lostrekken, -rukken; (ook)
loten, trekken; I., (f.): (auf einen) afgaan;
fiber einen 1. = tegen iem. uitvaren, iem. onderhanden nemen; iem. over den hekel halen.
e oOlieipme, ro. = loting, trekking,
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tot, 1. -(e)s, -e = lood (3um Scbief3en, unb
Oemitt); pas-, schiet-, peil-, dieplood; soldeer(sel); im L. ftebett = in 't lood, loodrecht
staan; etn Q. fallen = een loodlijn neerlaten;
(fig.) ins 2. bringen = in orde, in 't reine,
in 't lood brengen; ins Q. lommen = in orde
komen, op zijn pootjes terecht komen.
w. - = soldeer(sel).
itto. (1.) =
t
looden, peilen. Olen, fdun. (b.) = soldeeren.
Lotharius.
t °Mae, m.
tottrvittgen, 1. = Lotharingen. totirriuger, m.
-5, - = Lotharinger. tottrrittgifft = Lotharingsch.
talig = van een lood; fedmebnliitiges, pier3ebn,-.
letiges Silber = zilver van 16, 14 karaat.
Otillfolbett, m.•, •tampe, w. = soldeerilbout
(ook: news, kokkerd); -lamp.
totteitte, w. = loodlijn (van 't diep-, van
't schietlood).
totoSia'ge, m. -n, -tt = lotofaag (lotosvruchteter, een volkstam).
tolo6 zie Lotus.
loodrecht, in 't lood.
lotver4t
ebt'vety, 1. = soldeerpijp, -buis.
t °tie, m. -n, -n = loods. loffen,idno. (1).) =
loodsen.
toefettliboot, 1. (.banOfer, m.); sfaOrtoaffer,
1. = loodsliboot; -(mans)water.
totlettlIftagge, tro.; =gab, I.; Mutter, m.;
xtoefett,f. = loodslivlag; -geld; -kotter; -wezen.
2ott'djen, 1., t otte, w. = Lotje.
totterbett, 1. = rustbed, -bank. t otterbube,
m. = schelm; straatjonge, -bengel; schooier.
t otter4ofe, w. = wijde, flodderbroek. totter.
tiofig = slap, slordig.
-n = loterij; in bie L. feten,
totterie', w.
in ber 2.1pieten = in de loterij spelen. totterie's
kollekteur.
einnetnner, m.
totterie'llgetb, i.; x iletoinn, m., xto6, I.; •Satt,
m.; 1. = loteringeld; -prijs; -lot;
-plan; -wezen.
lotterig slordig, schunnig; liederlijk, losbandig. totterteben, 1. = liederlijk leven.
tottent, icbw. (I).) = boemelen, slordig zijn.
ottetivirticliaft, w. = slordige, verwaarloosde
boel, rommel(boel).
-; •10iel, 1. = lotto; kien(spel).
orto, 1.
-, -en = soldeering.
tbitung,
toluO, m. - = lotos, lotus. toluOblume,
w. = lotusbloem. t olualiftattie, w. = lotusboom, -plant.
waterpas, paslood.
tottoage, tn.
touiO', m. = Louis; (in Berlijn) souteneur.
eoui6bor', m. -s, -e = louisd'or (20 fr.).
Olue, m. -n, -11 = leeuw; (fig.) lion, held
van den dag.
tOluett, 1. = Leuven.
Ibluettattig = leeuwachtig, leeuwe...
t Oitoettliauteit, m.; gblinbiger, m.; 'garters,
m. = leeuwell(aan)deel; -temmer; -park.
tOloenligrube, w. • •baut, w.; •berb 1. leeuweilkuil; -huid;' -hart (lRid)arb Liiwenber3).
Ibluettberbig = leeuwemoedig.
t Olnengagb, w.; %lager, m.; •Mute, to.;
1.; •mut, m. = leeuwelljacht; -Jager;
-klauw (ook plantn.); -muil(-bek); -moed.
= orde van den Leeuw.
taloettorben,
tbloettrattett, m. = leeuwemuil. elYtuen•
m.
=
ridder
van de Leeuweorde.
titter,
t aitoettllitiirfe, w.; •latrt, m. = leeuweilkracht;
-tand (de plant ook: paardebloem).
talvitt, tn. -, -nen = leeuwin.
loyauteit.
w. -totiat = loyaal.

luftig.

(.9i. = laufenbe iRed)nung. LS. = large
S id)t. It. = I au t: luidens, naar luid van
It. act. = laut Wartur.
= Liibecksch.
eu'ed = van Lukas (bas evangellum L.).
tuck w. Liid)e = (nrbb.) moeras,
veen.
tit*, m. -es, -e = los, lynx. ettiO6'auge,1. =
losseoog, scherp oog. tuctWetugig scherpziend. tucWiatie, w. = wijfjes-los.
tu'cia, tn. = Lucia. e uciatf, m. = Luciaan.
2u'cie (3 Silben), w. = Lucia.
tucilie, tn. = Lucille.
-n = leegte, leemte, hiaat, bres,
eficle, w.
spleet, opening; tekort; L..n reif3en
bressen
schieten; vgl.
tiielettbither, m. gatstopper, plaatsvulling; stoplap; bladvulling.
Iiiclettbaft vol leemten, gebrekkig, onvolledig. tiiclettbaftigreit, w. - = gebrekkigheid, onvolledigheid. Itie'rettio0 = onafgebroken, zonder leemten, volledig.
emetic' zie Lucretia.
tuber, 1. - = loeder, kreng, beest; tinter
allem L. = beneden alles. eu'berleben, 1. =
liederlijk leven. tiVberlidj zie
tu'bern, 1cfm. (I).) = lokken met aas; een
liederlijk leven leiden.
Ludolf.
t u'bolf, m.
=
Lodewijk. ettblvigaieb,
tublvin, m.
Lodewijkslied.
tuft, ro. 2fifte = lucht; adem; an bie 2.
blingen, ftellett = luchten, in de open lucht
zetten; an bie L. feten = de deur uitzetten;
in bie 2. fliegen, fprengen = in de lucht
vliegen, laten springen; feinem ber3en 2.
mad)en zijn hart lucht geven; in bie 2.
reben = in 't honderd praten; aus ber 2.
gegriffen (1!); has liegt, ftwebt in ber 2. dat zit in de lucht; bie 2. rein (fig.) = 't
terrain is vrij, we zijn bier veilig; er ift 2. fur
mid) = hij bestaat voor mil niet; (bie 3igarre)
trekt niet. tuft'art, w. = lucht-,
bat seine 2.
luchtvormig.
gassoort, luffartig
tuft'llbab, 1.; •ballou, m.; •beveituttg, w. =
luchtlibad; -ballon; -bereiding.
tuft'llbele0affenOeit, w.; xbeldlreibuttg, to.;
%bill), I.; •blafe, w. = luchtlIgesteldheid;
-beschrijving; -beeld; -bel (-blaas).
tfiftdiett, I. - = luchtje, koeltje, tochtje,
zuchtje. luft'bilbt = luchtdicht. uft'bicOtig.
kit, w. = luchtdichtheid. tuftbitttigreitO.
metier, m. = manometer. tuftbrud, m. =
luchtdruk(king). eufebruireilenbabn, ro. =
luchtdrukspoorweg.
(I).) = luchten, ventileeren; (eht
3immer, Oaten) (uit-, door)luchten; (bie
Oruft) verlichten, lucht geven aan; (Scbleier,
Oorbang) omhoog doen, opheffen; (ben but)
even afnemen.
t uftlieleftviiited, w. ; ■erKeimutg, w. ; •fabrer,
m. ; sfatot, w.; -fang, m. = luchtlielektriciteit,
-verschijnsel; -reiziger (-schipper); -reis; -trekker (ventilator).
tuftlarutig = luchtvormig.
tuftgebilbe, 1. = fantoom, fata morgana.
^uft'll8efa e, ¶3I.; •gegenb, w.; .fieftalt, w. luchtllvaten; -streak; -gestalte.
tuftbei3ung, w. = heete-luchtverwarming.
luf'tig = luchtig: koel; etherisch, licht, doorzichtig; zorgeloos; in de lucht, bijv. ber I..e
Stampf = de strijd d. 1. (tusschen zonnelicht
de feeen
en nevel); bie I.. en Oefdmifter
't volkje d. 1.;
i. d. 1.; bas I..e Oefinbel
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in I.. er tai)e = hoog i. d. 1. turtirub, m.
—f es, —fe = windbuil, blaaskaak.
tuft'lltiffen, 1.; 0110pe, w.; •Trei0, m. —
luchtilkussen; -klep; -kring (dampkring).
euftlur, to. = luchtkuur. tuftlurovt, m. =
luchtbad(plaats), -kuuroord. tuft'leev = luchtledig. eiiftling, m. —5, —e = lichtzinnige.
tuftlittie, W. = (afstand) hemelsbreedte; in
ber 2. = (ook) in de rechte lijn.
2uft'IIIoi, 1.; P lumOfi§ute, W.; •utaffe, w.;
•uteffev, m. = luchtllgat; -vaartschool; -massa;
-(druk)meter.
euft'lluteffmta, ID.; ,Poit, 11).; •Outttpe, w.;
svattut, m. = luchtilmeting; -post; -pomp;
-ruim (ook: met lucht gevulde ruimte).
tuft'llveittiguttg, W.; •veife, w.; •vOlye, w. —
luchtlireiniging (-zuivering); -refs; -pUp.
t uftviThveullentaiittbuttg, to.; •fe§ttitt, m.;
•fittuittbIttc4t, w. = luchtpijpflontsteking;
-suede; -tering.
tuft'llftiute, to.; sfc§At, m.; •leOittt, ID.; •f(tiff,
1. = luchtlikolom; -schacht; -laag; -schip.
tuftlift§iffer, m.; •fitiffevabteituttg, w., •fitif •
fatot, w.; •Itiitot, 1. = luchtlischipper; -vaartafdeeling ; -(scheep)vaart; -kasteel.
tuft'llfPiegetung, w.; •fpringev, m.; •fprung,
m. = luchtllspiegeling; -springer; -sprong.
tuft'itreick m. = slag in de lucht.
tuft'llftvitt, m.; •ftvout, m.; •ftrOututtg, w. =
luchtllstreek; -stroom; -strooming.
tiiftung, w. — = luchtverversching, ventilatie.
tiirtuttg011vt*, 1.; •ftettett, m. = ventilatiellAi); -gang.
tuffIlbevbfittung, w.; •bevbiintatttg, w.; swage,
w. = luchtliverdichting; -verdunning; -meter.
Ittftloart8 zie luvwttrts.
tuftloettfel, m. = luchtverandering. eilft •
Muriel, w. = luchtwortel. 2uft'3ie0ev, m. =
luchttrekker, ventilator. t uffiug, m. = tocht,
luchttrek.
I. tug, m.: 2. uttb Zrug = leugen en bedrog.
II. tug, 1. —(e)s, —e = (kijk)gat, -opening;
(Ob.) hol: ook = 2ud).
tuga'nev eee = meer van Lugano.
tu'ge, to. —, —n = Lug II.
tlege, to. —, —n = leugen; einen 2..n ftrafen,
ber 2. 3eibett (be3ict)tigen) = iem. logenstraffen.
tu'gett, fd)w. O.) = (gwst.) (uit)kijken, loeren.
liegen, ft. (I).) (id) Inge; log; loge; !age! gelogen)
= liegen, jokken; er Mgt in feinen bats = hij
liegt tegen beter weten in, beliegt zich zelf;
vgl. $ eutet, bruden. tiVgentieutet, m. =
leugenzak. tiVgenfittft, m. = vader van de
leugen, satan. tii'fiengeift, m. = leugengeest.
Iii'gettlytft = leugenachtig. tii'genbaftiga
kit, w. — = leugenachtigheid. tiVgettutaut,
1. = leugenzak, leugenaar. tiVgettproptiet, m. =
leugenprofeet, valsch profeet. Iti'gettitvafett,
fd)to. (I).), filgettitrafte, zie 2iig e.
tug'gev zie Logger.
tug'ittOtanb, m. = wachttoren, uitkijk.
titgltev, m. —s, — = leugenaar; an einem Sum
Q. werben = iem. bedriegen. Iiigltevifc4 =
leugenachtig, valsch.
t tt1410en, 1. = Louizette, Wiesje. tulle, w. =
Louize.
ettlab, m. = Lukas; vgl. Qua; ber Heine Q. =
't hoofd van Jut; ben Heinen L. bauett = slaan
op 't hoofd van Jut.
eule, to. —, —It = luikgat (in 't dak, in 't dek
van een schip), luik.
t utla, 1. = Lucca.
tut-rant,' = lukratief, winstgevend.

Mit.

tufvelia, w. = Lucretia. tutus', m. = Lucretius. eurre'bia, to. = Lucretia.
luttie'ren, 1d)ro. (1).) = winnen, verdienen.
turubvatiote, w. —, —en = lukubratie, nachtwerk, nachtstudie.
turutlift4 = lucullisch: weelderig, overdadig.
tulatfrO (met d ), m. = (lane) slungel.
t ulei, m. —s, —s = (bed.) luiaard, luibak.
WWI, Rim. (I).) = in (ben) Zd)laf I. = zachtjes
in slaap zingen; sussen; I. = (gwst.) zuigen.
t Witten, 1. —s, Lumina = lumen (licht, groote
geest; ruimte binnenwerks van een buis bijy.).
intnittOO' = lumineus, helder, verlicht, lichtvol.
t interne, w. —, —it = duiker, duikereend.
tum'utel, m. —s, — = 'gebraden lendevleesch.
tiittetnet, m. —s, — = lummel, vlegel. t Rut..
mete'', w. —, —en = lummelarij. Iiinettietbaft
= lummelig, vlegelachtig.
I. eutteuter zie Zumm el. II. luttenter = (gwst.)
los, losjes, slap.
lump, m. —(e)s it. —en, —e(n) = ploert, mispunt, ellendeling, smeerlap. 2utttOa'ai(u4), m.
zie Lump. tuutpai iibagabutt'bub, m. =
schooier.
I. Iton'Oett, 1d)w. O.) = min behandelen;
boemelen, sjouwen; lid) nid)t I. fallen = zich
niet laten lompen, zich aan .. niet laten kennen, zich grootmoedig, royaal toonen. II. tulle..
pen, m. —5, — = lomp, vod, for, lap.
tutn'Oettfratt, W. = vodderaapster. tuntimt•
getb, f. = nietige lage prijs (som), koopje,
prikje. 2unt'pengefittbet, 1. = gespuis, janhagel, rapalje. e utte#ettbattbel, m. = handel in
lompen; onbeduidende zaak, zaak van niets.
2uutlien0Ftnbler, m. = vodde-, lompekoopman.
2unt'pen4unb, m. = ellendeling, hond, schoft,
mispunt. tumlieurvant, m. = lorreboel, tuig.
tuutliettutalf, m. = vodderaper, -koopman.
tum'pettlutif, I. = •gefinb el. tutn'Oettfait, m.
= lorre-, voddezak (ook fig.). 2unt'pettfauttnier,
m. = vodderaper. tunt'OettOott, 1. = .g e fin b e I.
eutn'pentuare, to. = voddegoed. tuutperei',
to. —, —en = minne en geringe zaak, bagatel,
vodderij. lunt'Ott, Itttit'Oig = in lompen gekleed, haveloos; ellendig, schofterig; nietig,
onbeduidend; vies.
2u'na, w. = Luna. ittna'tile0 = lunair, lunarisch, maan. .. eutta'riunt, 1. —, ..rien =
lunarium (maanbewegingstoestel). Ittitalifit =
. lunatiek, maanziek, grillig.
2untt (spr.: lOntsj), m. —es, —es, euttAeon
(spr.: lOntsjn), 1. —a, —a = lunch, tweede
ontbijt. tun'Oett (spr.: lOntsjen), idm. (I).) =
lunchen.
tulte, w. —, —n = bijt (in 't ijs).
2iittet'te, w. —, —n = lunette (halfkringvormig
venter, klein vestingwerk).

2un'ge, w. —, —n = long.
tun'genliaber, tv.; sbriile, w.; •entgiinbuttg, w.
= londader ; -klier; -ontsteking.
tutegettlIfttiget, m.; stratttOeit, to.; •tvaut, 1.;
•40tuittbfltt, to.; •fettc4e, to. = longllvleugel;
-aandoening; -kruid; -tering; -ziekte.
t un'gettlifc4ttede, to.; •tiitigtett, w.; •tubedet,
tv. = longlislak; -werkzaamheid; -tuberkel.
tutt'gevev, m. —5, — = slenteraar, lanterfanter,
niets-doener.tutegev(ev)lebett, f.: en Q. fiihren
= een lui leven leiden, lanterfanten, (den tijd
met) rondslenteren (doorbrengen). tutegent,
id)w. (I).) = slenteren, lanterfanten; (gwst.) hunkeren (naar), loeren (op).
tiilting, m. —s, —e = (gwst.) musch.
2iittle, w. —, —it = luns, spie.
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tun'te, w. —n = lont; (weib.) vossestaart,
pluim; 2. riecben = lont ruiken. t un'tettlpiefs,
sitod, m. = lontstok.
tun*, w. — = ingewanden (van wild).
tuOanar', 1. —5, —e = bordeel.
—n = loep, vergrootglas.
eu'Oe,
tuOett, icbw. (b.) = (eine Dede, einen
ecbleier, ben cut) oplichten, even opheffen,
(even) afnemen; [(a/g.) opbeuren, optillen].
—It = lupine, wolfsboon.
tubilte, w.
—n = (met.) loep, wolf.
tub'be, w.
t u'Oub, m. — = lupus, vretende wolf.
emit, m. —(e)s, —e = arafibie, tweeslachtig dier.
zie Lorelei.
tulev, m. —s, — = (obb.) luisteraar.
t ulita'uien, 1. = Luzitanir3.
tuft, w. = lust, ple(i)zier, genoegen,
vermaak, genot; smaak, zin; Rine 2. an
(rat.) baben = sets prettig, aangenaam vinden;
mit 2. unb Liebe = met genoegen; id) babe
feine 2. ba3u = ik heb er geen zin, geen lust
in; id) babe grotie, nid)t Ube' 2. es ibm 3u
fagen = ik heb veel lust, veel trek... ; einem
2.3u etw. mad)en = maken, dat iem. plezier
in lets krijgt; it fie = plezier, genot, genietingen; (zinnelijke) lusters. t uffbarfeit, to. —,
—en= vermakelijkheid, amuzement; [genoegen,
aangenaamheid]. Inft'beraulOt = dronken van
genoegen, van plezier, van lust. tuft'boot, 1. =
= publieke vrouw.
plezierbootje. tuftbinte,
tuft'empfinbung, W. zie LuitgefiibI.
fd)w. (b.) = begeeren, verlangen
(nad): naar); vermaken; ibn Mitete au fterben. =
hij verlangde to sterven; mid) Iftftet eines
tinges = ik begeer lets; mid) Iiiftet es = ik
verlang 't; was bein Seers 'Liget = wat je hart
begeert].
ttilter, m. —5, — = luister; luster, kroon;
luuster (een stof).
[I. Witco', fcbw. (b.) = verlangen, begeeren].
II. tirftertt, 901. = begeerig; wellustig,
ontuchtig, geil.
tili fternbeit, w. — = begeerigheid, verlangen,
zinnelijke lust; ontuchtigheid, geilheid.
tuft'etluettettb = trek gevend, opwekkend.
t uft'fa0vt, w. = pleziertocht, uitstapje,
wandeling, laan.
toertje. tuft'eattg, m.
tuft'gartett, m. = park, lusthof. tuftge.
fitb(e), 1. = heerlijk veld, lustwarande.
tuftgefiebt, = gevoel van vreugde, van
welbehagen. euffgelage,. 1. = festijn. tuft'.
gefiOvei, 1. = vreugdekreten. tuftlweib, m. =
oude wellusteling. tuftbaitt, m. = bosschage.
tuffbaud, 1. = buitenverblijf, lustoord.
koepel, paviljoen.
euffbatiMett, 1. =
= lustig, vroolijk, grappig, plezierig;
[Id) 1. fiber einen macben = zich vroolijk
over iem. maken; [aangenaam, genoeglijk, lief,
bevallig; geneigd, begeerig; bas bin id) 1. =
daar heb ik lust in ; I.. e Berson = grappemaker;
1.. er IRat = nar]. tultigreit, w. — = vroolijkheld, blijheid, plezier. tultigutatOev, m. =
grappemaker.
tufriacht, w. = plezierjacht. tuftlager, f. =
plezierkamp. m. —s, —e wellusteling. tufflo6 = lusteloos. euffutovb, m. —
moord met verkrachting. t uft'ovt, m. = plaats
van vermaak, uitspanning.

Mug.

w.; .reileube(r) =
tuft'llbartie, w.;
plezierlipartij ; -rein; -reiziger.
tuftvation', w. —, —en = lustratie (plechtige
reiniging).
prikkel, bekoring.
t uft'reib, m.
Itiftvie'ren, fcbw. (1).) = lustreeren, glanzen.
= lustrine, glanszijde.
tiiftvitt' m.
2uft'ritt, m. = wandelrit, rijtoertje.
tu'itnun, —s, ..ra u. —ten = lustrum.
euft'ittiff, 1. = plezierschip, jacht. uttlebtot,
venerische
f. = lustslot. tuftleuc§e, w.
ziekte, [ziekelijke begeerte]. 2014, m. =
buiten, lustoord. tuft'Wel, = blijspel;
[vermaak]. tuftlpielbit§ter, m. = blijspeldichter. tuftlastbefiett, 1. = bosschage. tuft'.
tuattbetn, fcbw. (b.) = wandelen. tufftvaubler,
m. = wandelaar. tufftuarte, w. = belvedere.
tuft'ring, m. = wandelweg.
2utljera'ner, m. —s, — = Lutheraan. tutfteva'.
luttie'riftft = Luthersch. tu'Oevitubl,
m. = groote gemakkelijke stoel. ulbertum,
1. —(e)s = Lutherdom, Lutheranisme.
tutfit'beutel, m. = dotje (voor babies). tut'f4ett,
fcbw. (1).) = zuigen, slorpen, lepperen. 2ut'fdjer,
m. —s, — = speen, zoethouwer. eutWinOve,
= zuigelings-, kinderjaren.
tutter, m. —s = slappe brandewijn.
= Luik. tiittiMer, m. —s, — =
Luikenaar. tiittittevitt, w. —, —nen =
Luiksche.
sub, w. = loef; (einem Scbiff) bie abgewinnen,
abitecbett = de 1. afsteken, -knijpen, -winnen.
tu'bett, id)w. (I).) = loeven. tubleite, w. =
loefzijde. tublutirtb = to loevert, loefwaarts,
in den wind.
2ugation', w. —, —en = luxatie, verrekking,
verstuiking. lugie'vett fcbw. (1).) = luxeeren.
Luxemburgsch.
luremburgifft
luguviOW = luxurieus, weelderig, verkwistend.
tu'gttO, m. — = luxe, weelde, pracht.
.; quo, m. =
t tegubllartitel, m. • siteuer,w.;
'
luxeljartikel (weeldear.);
-belasting (weeldebel.);
-trein.
tugerte, = Lucern.
t upette, w. — = luzerne.
t *Offer, m. —s, — = lucifer; Lucifer.
etYbia, w. = Lydia.
2tj'bien, 1. = Lydie. tirbifc§ = Lydisch.
2tjfopo'bium, 1. —5, _Wen = lykopodium,
wolfsklauw.
et)turg', m. = Lykurgus. lt)fuegifc4 = Lykurgisch.
=
ItiutbOalift0 = limfatisch. ttimOb'brtife,
limfklier. tion'Ofte, w. —n = limfe,
bloedwater. tt)utOb'nefiifle, 431. = limfvaten.
Ititt'cften (spr.: met 3c1).2aut, ook: lientsjen),
fcbw. (b.) = lynchers, 't lynchrecht uitoefenen.
tOttcft'ittftia, w. = lynchrecht.
et)ott', f. = Lyon. tiprtter, m. —s, — =
Lyonees.
w. — =
ttrva, w. £tjren u. —s = Her.
lyrische poezie, lyriek. etrviter, m. —s, — =
lyrikus, lyrisch dichter. ItyrifM = lyrisch.
tt)fe, 1. —5 = lysol.
. van 't lyceum, lyceum. . .
etned... =
tHae'uttt, f. —5, „seen = lyceum.
2s8ug = tuxusaug.
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= M.
M = 1000. = 9larf. m Meter; m2,
m3 = -Quabrat=, Stubitmeter; m. = mein.
tn. It. zie 91nnabme.
[Maat'brief, m. = maalbrief].
Man'ber, m. = Meander : (oudheid : sterk
kronkelende riv. in 111.-Azie); (versiering van
gebroken rechtelijnen of van spiraallijnen;
rivierbocht). ntiian'britc0 = meandrisch, kronkelend, in elkaar gedraaid.
Maar, 1. —(e)s, —e = maar (krater van uitgebrande vulkanen, vooral in de Eifel).
'Raab, w. = Maas.
'Rant, m. —(e)s, —e = maat; (D.) (marine)korporaal. Maatie0fiering, m. = maatjesharing.
Mice'n(a0) zie 931d3en.
Otteban'bet zie Watolber.
Malbe, w. — = maak, bewerking; maakwerk, maaksel; in ber 931. rein = in de maak
zijn; einen in bie 931. net men = iem. bewerken,
(ook) afranselen. nta'rnett, Ito). (1.) = maken,
doen; (bas sett) opmaken; (2itt) aansteken;
(Wetter) aanleggen, aanmaken; (Staffee, Zee)
zetten; (een of ander muziekstuk) uitvoeren,
maken; 2 unb 3 matt 5 = is 5; bas matt
3ufammen 7 Mart = dat is samen 7 Mk.; was
m. Cie? = (ook) hoe vaart U? m. Cie es fo,
= zie 't zoo te schikken, dat... ; einen
m. = 't (spel) van iem. winnen; was ift 3u m. ? =
wat te doen? io matt er es immer = zoo
doet hij nu altijd; nitts 3u m. = niets aan te
doen; wie matt bie State? = hoe doet 't katje?
m. Ste body! = maak toch voort! bas matt
mir ling% bange = maakt mij angstig, bang;
id) mate mir nitts barau6 = geef er niet om,
(ook) trek me er niets van aan; ein tgatnen,
eine Sale m. = (een) examen, een refs doen;
einem areube, ergniigen m. = iem. plezier
doen; bas matte mir allerlei Sebattrett =
gaf me allerlei te denken; er matt in Wolfe
= doet (handelt) in wol; Wien Ste mit
nur m. = laat mij maar begaan; er matt ben
9NeSilito = speelt (voor) M.; bas matt nit§td
= hindert fiats, doet niets (ter zake); wie
Sum Stauipieler gemacbt = voor tooneelspeler
in de wieg gelegd; fir0 bie Cate matt
fit = komt in orde, gaat; wie gebt's? (s
matt fit = schikt nog al; bas Wetter
matt rid) = 't weer wordt goed; blefes Stleib
matt fit febr gut = staat heel goed; bie
betrat wirb fit m. = 't huwelijk komt tot
stand; lit an eirten m. = iich tot iem. wenden,
zich op iem. werpen; fit auf ben deg m.,
auf bie Seine, auf bie Striimpfe m. = zich
op weg begeven, op weg gaan; rid) attO bem
Staube, fit babon m. = zich uit de voeten
makes; vgl. anbeiftig, %ppetit, 91rbeit,
g lut, emit II, lung e, Mut, or g e e.a.
Ma's§etticbaft, w. —, —en = intrige.
Maier, m. —s, — = maker. 9Ra'stevtotin,
m. = maakloon.
9RatOitsbeili (spr.: makki. .), m. = Machiavelli.
ntattiabeiti'ltifs0 = machiavellistich, sluw
politiek, geen middel ontziend.
nas*ination', to. —, —en = machinatie, intrige.
usastot'le zie metolle.
M, 1.

aRagalbaesitutio.

9RacOt, w. Matte = macht, vermogen,
geweld, gezag; mit alter M. = met, uit alle m.;
mit M. = met geweld; bas ftebt niclit in meiner
M. = dat is niet in mijn v.; bie DEderlite 931. =
't vaderlijk gez.; bie bewaffnete 931. = de
gewapende m.; aus eigener 931. = op eigen
gez. ; Me brei Matte = de drie mogendheden.
Mastt'befugni0, w. = bevoegdheid, macht,
wettig gezag. Masbt'bereit0, m. = sfeer,
machtgebied. Mat§t'entfaltung, w. = machtvertoon, ontplooiing van macht. Macbtliitte,
w. = machtvolheid. 9NatiWgeber, m. = last-,
volmachtgever. Mat§t'gebot, I. = hoogste
gebod, willekeurig bevel. Mat§t'Oaber, m. =
machthebber.
ntiisfrtig = machtig, krachtig, sterk, geweldig,
groot, omvangrijk, kolossaal; einer Spracbe m.
rein = een taal meester zijn; bes %embers m.
werben = den roover meester worden. [utisA'.
tigers, Ito). (b.) = machtigen]. atistligfeit,
— = (mat. en mijnw.) machtigheid.
tiQlidj = machtig(lijk)].
ntatOtted = machteloos. w.
— = machteloosheid, onmacht. MatfOnittel,
1. = machtmiddel. Maci)tiOrutt, m. = machtspreuk; einen M. tun = met een machtspreuk
iets afdoen; ein vernittenber
= een dooddoener. Wiat#Cftellung, w. machtspozitie,
(politieke) macht, gezag.9Racbt'imiltouttnetto
belt, w. = machtvolheid, soevereine macht;
aus eigener = op eigen gezag. 9Rattftvort,
1. = machtwoord, -spreuk; [krachtig woord].
Mas4luerf, I. = maakwerk, maaksel, knoeiwerk.
91/ac'fintolb (spr.:
tosj), m. —(e)s, —e =
mackintosh (waterdichte stof of mantel).
— = foelie.
9Ra'ciO, m.
Wiab., 'Rabat's',
—, —en, Mabalne, w. —,
—n = mevrouw, juffrouw, vrouw.
9RtibAett, I. —5, — = meisje, dienstmeisje;
931. fur alles = meisje (meid) alleen. Mal '=
tfieneviiefittng, = meisjesopvoeding. miibi.
(4ettbaft = meisjesachtig (ook fig.). Meartben•
Oaftigteit,
— = meisjesachtigheid.
c4entyitn, = tehuis voor dienstboden, voor
vrouwen. 9NelbAettitiger, m. = liefhebber
(v. de meisjes). 9XFsb's§enfnerOt, m. = meisjesgek. 9RfsbAettraub, m. = schaking, ontvoering, maagderoof. Mibltenviittber, m. —
schaker. VabAettittule, w. = meisjesschool.
Ma'be, w. —n = made, mijt, wormpje.
9Rabei tra zie 9i'lab era.
1. —s, — = meisje.
I. 9)/abe'ra, 1. = Madera (eil.). II. 9)tabe'.
va(tueitt), m. = madera.
Itta'big = vol maken, vol wormen.
Nablae, m. —en, —en = Magyaar, Hongaar.
ntabiatrife4 = Magyaarsch, Hongaarsch.
..bonnen = Madonna.
Mabonina, w.
9)tabrib', I. = Madrid. Mabri'bee, tn. —s, — =
bewoner van Madrid.
Mabrigar, I. —5, —e = madrigaal (vgl. Dl. II).
9Raeltro (spr.: ma-estro), m. —s, —s u. ..ftri
= maestro, meester (groat komponist e. d.).
'Raffia, Malta, w. — = mafia (geheime
misdadigersbond op Sicilia).
SagatniieWitrate (spr : magaljangs ...), w. =
straat van MagalhAes.

Raga3in.

399

Magnin', 1. -s, -e = magazijn (ook van
't geweer, en tijdschrifttitel), pakhuis, depot.
Magaiineur', m. -s, -e, Magaainier' (spr.:
..n-jee), m. -s, -s, Magaiin'tierivalter,
m. = magazijnmeester. Magaiiit'Perein, m. =
winkelvereeniging.
Magb, tn. -, Ditigbe = meid, dienstmeid,
-bode, -maagd.
Magbatelta, Magbate'ne, w. = Magdalena
(ook fig.: boetedoenster, boetvaardige).
Mag'beburg, 1. = Maagdenburg. mag'bebur•
giftb = Maagdenburgsch.
Mag'betorberge, w. = Titibcbenbeim. Wig'.
betantuter, .Rube, Magblainuter, w. =
meide-, dienstbodekamer. Magblein, 1. -s,
- = meisje.
MagelOaen4' ., Magellatt'itrafie zie Ma g al=
I) a es fir a 13 e,
Ma'am, m. -s, - (aud) Ditigen) = maag;
bas Iiegt im 931. = dat ligt zwaar in de maag;
id) babe ilin im 931., er liegt mir im 9J1. --=' ik
kan hem niet uitstaan; id) bab's im E. = ik
ben 't zat; bamit bat er fid) ben 931. nerborben =
(fig.) daar heeft hij een broertje aan dood;
einem bungrigen 931. ift nicbt gut prebigen =
praatjes vullen geen gaatjes, den buik niet.
Whegeitilarotei, w.; sbetteininutte, w. = maaglimiddel; -beklemming.
siveenbeit4tverbe, w. = last van de maag.
Ma'genlIfsitter, m.; .blutung, ni.; abrei, m.;
.brennen, 1.; •briiden, 1. = maagllbitter;
-bloeding; -brij (chym); (-)zuur; -drukking.
Ma'genjjeligier, 1.; .elleni, w. - slieber, f. maaglielixer ; -essens; -koorts '(gastrische k.).
Ma'genlIgegenb, w.; 0gelcbiimilit, w. ; .ge.
frbtriir, 1. = maagnstreek, -zwelling; -zweer.
MiegenlIernbe, tr.; giant, w.; .bulten, m. maaglikuil; -vlies; -hoest.
Ma'genlltatarrti, m.; .frantpf, m.; stranfixit,
tr. = maaglikatar ; -kramp; -ziekte (-kwaal).
Whegenilfrebb, m.; gleiben, 1.; •ntittel, 1. =
maagilkanker ; -kwaal; -middel.
Ma'eettilinuOtel, m.; 'inert), m.; .pflafter, 1. =
maaglIspier ; -zenuw; -pleister.
Ma'genilpille, w.; ',punier, 1.; .pumpe, w. =
maagllpil; -poeder; -pomp.
MallenlIveiS, tn.; .faft; m. ; .filure, 11).; .101nero
&en, V.; •Icbturilbe, ID. = maagliprikkeling;
-sap; -zuur; -pijn; -zwakte.
9,Na'nettlifOtrittbnuOt, w.; .fonbe, w.; .taftbe,
w. = maaglitering; -sonde; -zak.
nta'nettitarrenb = maagversterkend.
Ma'genilittirfung, w.; .tropfen, V. ; .tranb,
tn.; =WO, 1.; .treitt, m. = maagli(ver)sterking;
-druppels; -wand; -pijn; -wijn.
Malley = mager, schraal, nietig, onbeduidend; m.
wie eine bopfettitange, wie eine (Zacb)ed)inbeI,
wie ein Chid bola = zoo mager als een talhout,
als een stuk hout. Ma'fierfeit, w. - = magerheld enz. Ma'gerinittO, w. = taptemelk, afgeroomde melk.
Mairei, 1. -(s) = maggi.
angle', tr. - = magie, tooverkunst. Wheeler,
m. -s, - = maaier, Oostersch wijze. Ma'gifer,
m. -s, - = magikus, wijze, toovenaar.
tittegild) = magisch, tooverachtig.
Magilter, m. -s, - = magister, meester.
Magittrar, m. -(e)s, -e = magistraat, stedelijke overheid, kollege van Burgemeester en
Wethouders; gemeenteraad. MagiltratOlnit.
etieb, 1. = lid van 't kollege van B. en W.;
gemeenteraadslid. Magiltratue, w. -, -en =
magIstratuur, overheid(sambt),

93tiibre.

Magnat', m. -en, -en = magnaat, (iongaarsch, Poolsch) edelman.
Magnelia, w. - = magnezia, bitter-, talkaarde. magnelialialtig = magneziahoudend.
Magnelit, m. -(e)s, -e = magneziet, talkspaat. Magne'llunt, 1. -5 = magnezium.
Magnet', m. -(e)s (u. -en), -e = magneet.
Magnereilett, 1. = magneetijzer. Magnet'=
eilenftein, m. = magneetijzersteen, natuurlijke
magneet. inagnelift0 = magnetisch. Magneti.
Tem', m. -s, -e = magnetizeur. titagnetiliea
ren, fcbw. (b.) = magnetizeeren. MagnetiOlittiO,
m. - = magnetisme. Magneenabet, tr. =
magneetnaald. Magnetograpty, m. = magnetograaf. Magnetometer, 1. = magnetometer.
MagnetItein, m. = magneetsteen.
Magtil'fituO, m. -, ..fi3i = rektor magnifikus.
Magnifiptia', w. - = magnificentie, rektor
(van een universiteit).
Magnolie, w. -, -n = magnolia, tulpeboom.
Magot (magkoo), m. -s, -s = magot, Turksche,
Barbarijsche aap.
Maglaine, m. -us = (gwst.) maanzaad.
Magnar' (spr.: madjaar) zie fflabiar.
Mabagolti, 1. -s = mahonie. Mabagolti.
balm, m. = mahonieboom. Ma0ago'nibot3,
1. = mahoniehout.
Babb, tr. -, -en = ('t) maaien; maaitijd,
hooioogst ; zwade. MiliO'ber zie 931 ii 1) e r.
Matrbi, m. -(s), -s = Mandi.
MillientaltOine, to. = maaimachine. »alien,
fcbw. (b.) = maaien. Mii'ber, m. -s, - maaier. Mii'Oertotni, m. = maailoon. Mil'Oe.
Kit, w. = maaitijd.
SW' 1. -(e)s, -e u. Titibler = maal(tijd).
marten, unr. (b.) (id) mable, mablte, gemablen)
= malen; wer 3uerft tommt, mal)It 3uerft =
wie eerst komt, eerst maalt; mablenb er Sanb
= mul, fijn droog zand. utatWfiibie = maalbaar. Mabl'eang, m. = maaltoestel. Mabl'i,
gen), 1. = maalgeld, -loon. Mabl'gerinite, 1. =
molengoot, -beek.
tittitylitft zie allmiiblid).
Matil'inetbt, m. = molenaarsknecht. 93101'.
tite#e, w. = maailoon (vgl. Die t e). Maig'.
iiiiibte, w. = korenmolen.
[9:Ratit'ittall, m. = bruidschat]. MaiWitatt,
'gnite, w. = volksvergader-, rechtplaats.
MaOl'itetter, w. = belasting op 't gemaal. Mabl'.
Wont, m. = maalstroom. Matillatpt, m. =
maaltand. Matgleit, w. = maaltijd; (gefegnete)
1131! = eet smakelijk! wel bekome 't (u)!
goeden dag! vgl. profit.
MiltrinatiOlite, tn. = maaimachine.
inabitliar = invorderbaar. MaOtt'brief, m. =
maanbrief.
Miityne, w. -, -It = manen.
utatriten, id)w. (b.) = manen (um etim. = om
iets) ; (einen an (9tft.)) doen denken, herinneren ;
(einen 3u etw.) aanmanen; [einen eines Tinges
m.] ; (van de hinde) schreeuwen. Mairtier, m.
-5, - = (aan)maner. Matinittrelben, 1. maanbrief. Matut'berfaOren, 1. = gerechtelijke
aanmaning. Marmite, w. -, -en = (aan)maning, waarschuwing, herinnering. Mn1 W.
iettel, m. = maanbriefje.
Malitimeb zie Mobammeb.
Maim m. -(e)s, -e = nachtmerrie.
Matyre zie Mur(e)..
I. "Warn, tn. -, -n = knol (nl. „paard"),
(gwst. nog) merrie; liederlijk vrouwspersoon.
II, Miltyre, m. -n, -11 - = Noravier,
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analerited.

=Wren, 1. = Moravie. 931afrret, m. —s, = Saindbureft, 1., .ttrastii, m. = Makartboeket.
9)laraflaral, 1. = Makassarolie.
Moravier. ntiilrriftt = Moravisch.
m. —5, — smet, (schand)vlek.
Satiric zie Marte.
w. —, —en = vitterij, vitzucht.
u. —(e)s, —e(n) = Mei, bloeim.
= vitterig.
us (e)
(tijd), lente. Saloum, tn. = meiboom, berk.
1. = lelietje van dalen. tai's snalefft4 zonder smet, vlekkeloos, onbebotole, —tt meidrank. Mai'butter, rispelijk. =Wrens:410e% w. — = smette-,

vlekkeloosheid, reinheid, onberispelijkheid.
tv. = mei-, grasboter.
Math, w. — = (poet.) maagd, jonge dochter, In/11th,, fdp. (b.) = aanmerken, vitten, kritizeeren; makelaar zijn.
meisje.
91tarbenftsee4 (spr.: meedenspietsj), m. —es, Salt, m. —s, —s = maki, halfaap.
Wintraba'er, m. —s, — Makkabeeer.
maidenspeech, eerste redevoering.
—es
Mai'e, ID. -, —It, M., In. —n. —n mei- Og artarolsi, 431. = makkaroni.
makkaronische verzen
(groen, -tak), jonge berkestam. tatai'en, idAr. marraro'ssiMe Oerie
(b.) = Mei zijn, Mei worden, bloeien; tot Mei (gemengde verzen in verschillende talen).
m. —s, — = makelaar;
maken]; m. gebett = (gwst.) op een vrouw Refer,
uitgaan. 991al'englaiteben, I. = lelietje van beeibigter, amtlicber 9R. = beeedigd makelaar.
—s, — = vitter; makelaar.
dalen. =dieter, tr. (le-)Meidag. Matifelb, 9,Rarler,
1. = [meiveld]; buitenberm. Sati114, m. = SarierlIbanr, w.; s fiebOr, w.; g nettbatt, 1.;
.journal, T.; =loOn, m. makelaarslibank;
lelietje van dalen.
elft. Mai'gfaers§ets, 1.
-loon (provizie, courtage); -zaak; -boek; -loon.
Satiate; m. = meikever. mailatent,
(b.) = zich (stil) voorbereiden (voor een speech *Walla = vitterig.
makreel.
—n
Marvele, w.
jong katje.
by.). MailalAen, 1.
9larroroWtsso6, m. — = makrokosmos, heelal.
mail.
(spr.: meel), t —, —s
—n
=
makroon,
bitterkoekje.
Matro'ne,
—s,
—
1. Milaan. Sallattber,
= Milanees. Sailattber, istailanbiltb = matrultolsilc0 = met 't bloote oog zichtbaar,
makroskopisch. 9)larroie4Aale, m. —n, —n =
Milaneesch.
makrocefaal, grobthoofdige.
Satiate, w. zie Maibliimdjen.
Satufalar', — misdruk; reben =
m. —s, —e = vlagzalm.
Mani" tr.; •sauna!, m. = Mei(Ilucht; -maand. onzin praten. Entalearlogen, m. = onbruikbaar vel, o. blad.
Main, m. —(e)s = Main.
= I. Mal, I. —(e)s, —e u. Mater = (moeder)vlek,
=aim, 1. = Mainz. =Mule; m. —s,
merk, (gedenk-, herkennings-, merk)teeken;
Mainzer.
Mai'regett, m. = Meiregen; vgl. Gebeibregen. goal; bes Orabes = bas Orabmal; Wuf3
MOO, m. u. —es = mais, turksche tarwe. beim 9J1! = voet bij stuk! II. Se, 1.
fiber bas
9,3/n110'0)0ml, tn. = (bierbr.) beslagtoestel. —(e)s, —e = maal, keer; ein
keer op keer; 3u p eridjiebenett 93t.. en
MailiOlottick m. = beslagkuip. Steidle, anbre
herhaaldelijk; mit einem
[3tt eftent 931.. en]
—
beslag. ataiitfiets, icfm. (1.) = beM. = opeens ( vgl. alle., (ein) anber., bies.,
slaan; mouten. 93laifeb'itener, w. = moutbebrei., erite., mancbmal).
lasting.
III. mai, MD. = eens, ereis; es lit m. nidjt
SaWtelb, 1. = maisveld. Ussid'rebler, m.
anbers = 't is nu eenmaal enz.; m... m. = nu
maisrepelaar.
eens, dan weer.
=Miran!, m. = meidrank.
stialaba'd14 = Malabaarsch.
Saitrefie zie Mettreffe.
Safacbt!', nt. —(e)s, —e = malachiet (eery
m. = meiwijn.
groen gesteente).
Safie'ssa, 1. —s = maizena.
= malaga.
—, —en = majesteit. majelta'. Mainantrein,
Tianiefttit,
In. —n = Maleier. =Mein, w.
=Mee,
majestueus,
vorstelijk,
heerlijk.
a14 =
—, —nen = Maleische. malat'itc§ = Maleisch.
Majettatalefeibiguna, W., .berftre4en, 1.
1n1n'ria, w. — malaria, moeraskoorts.
majesteitsschennis. Mateitata'berbreMer, tn. =
zie p alate uftm.
Sala*
iem. die schuldig is aan majesteitsschennis.
SaMen, 1. = Maaltje, Malia, Amalia.
majolika.
..fen
Staiolita, tr.
[maleberen zie vermalebeien].
=Moe, m. —s, —e = majoor.
=Moran', m. —5, —e = mariolein (een plant). Malebrben, 931. = Malediven (eil.).
=More, 1. —(e)s, —e=majoraat (eerstgeboorte- SaleOrattr, In. —en, —en = boosdoener;
misdadiger. Unfettered, m. = beroerde kerel.
recht; goed, dat den oudste toevalt).
idp. (b.) = schilderen (ook rig.),
MajoraWierbe, m.; =Hem m. = majoraatsflteekenen, afschilderen; lid) = zich afteeerfgenaam; -beer.
kenen; zich blanketten; mit gemalten aBangen
- = majordomus,
Majorboltsub, M.
= met geblankette wangen ; id) mate bir (et)was
huismeier.
mats:wenn' = meerderjarig. Majorentstfar, n). = ik fluit je wat, ik zou je danken; vgl. Zeuf et.
m. —5, — = schilder. Saleratabe.
— = meerderjarigheid.
UniodUit', tu. —, —en = majoriteit, meerder- sate, ro. = schildersakademie. -,
—en = schilderkunst; schildering, schilderij,
held (van stemmen).
=Morin, 1. = Majorka. Saforfa'ner, m. —s, schilderstuk. Malertirssid, m. = schildersvernis. Maleraolb sieMulcbelgolb. malerati4=
— = Majorkaan.
9XMorti'lltan g , m.; Oldie, w. = majoorsilrang, schilderachtig.
Salerlltretbe,
w.; 'runt!, w.; =febrling, m.;
-plaats.
Sataky rel, w. —n hoofd-, kapitale letter. .0infel, m. = schilderliskrijt; -kunst; -sleerling;
Sarabasn', nt. u. 1. —s = makadam. maks= -skwast (-spenseel).
=
Salerldothe, w. = palet. 9)laierlebule,
bansifte'ren, icbm. (b.) = makadamizeeren.
e I.
—n = makame, berijmde schilderschool. Saledilber zie
nara'ute, w.
schildersstok.
m,
fith e r.
prozavertelling,

fail
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MalOette (spr.: maleur), 1. —s, —e = malheur,
ongeluk.
=att ire (spr.: maliesse), tv. —a = malice,
boos-, kwaadaardigheid. mattitab' = malicieus.
Martaften, m. = schilderkist.
Mall, 1. —(e)s, —e = (schpb.) mal. malt(e) =
(berl.) mal, onwijs. marten, id)to. = mallen,
afteekenen; meten.
—(e)s = molm, mulm.
=atm,
Mariiinte, tv. = grenszuil, -paal. Maritein,
m. = grenssteen.
m. u. 1. —s, — (korenmaat) malter;
(houtmaat) vaam; molm. MailerOolb, f. =
vaamhout. marten, id)tv. (1).) = afmeten.
=arterial!, m. = malterzak.
Maltees, Maltezer
Matte'fet, m. —s, —
ridder. Mattelertretti, = Maltezerkruis.
Matteleverben, -titter, m. = Maltezerorde,
-ridden matteltich = Malteesch.
(I).) =
(mattrattle'ren), mattatie'rett,
maltraiteeren, mishandelen.
Ma!baiter (4 eilben), m. —s = malvezij.
—n = maluwe, malve, kaasjesMaybe, w.
kruid. marbettartig = maluw-, malveachtig.
=abetlation', —, —en = malverzatie:
verduistering (van gelden), oneerlijk beheer.
Mali, I. —es = mout; vgl. bopf en.
m.; sbarve,
Matellbier, T.; .bobett, m. ;
W. = moutlibler; -vloer; -kuip; -eest.
Meheic§ett, 1. = kenteeken, merkteeken.
marien, miirbett, fd)w. (I).) = mouten.
=drier, m. —s, — = mouter. Mati'egtraft,
m. = moutextrakt. Materviide, w. = moutrick, roerstok. Ntatetnfilge, to. = moutmolen.
Mat eittrot, T. = hostel. Mateitener, w.= moutbelasting. 9Nalblenue, w. = kiemvloer (van de
mouterij). Maletreber, $1. = moutdraf, spoeling.
Mama', w. —s = mama.
Mantelud', m. —en, —en = mameluk.
=minion, m. —s = mammon, aardsche
= vereerder,
rijkdom. MantIttottOblener,
slaaf van den mammon.
Mant'utut, 1. —(e)s, —e u. —s = mammoet.
9Nautielr, w. —, —en = mamzel, (me)juffrouw.
I. matt, qiron. = men; je; man fann pie wifien
= men (je) kan nooit weten. II. man, MD. =
(nrbb.) maar.
=iitta'be, w. —it = menade, bacchante.
ntattc§ = sommig, menig; m. einer = menigeen;
m. tiebes anal = menig keer. manier (mand)e,
mand)es) = sommig, eenig, menig(een);
mand)e = sommige, eenige, vele, verscheidene;
mean m. 93Iann met m. Mann mar,
(lo) tate moll mand)er ECilcmn mand)em met)r
ebr = als men elkaar maar beter kende, zou
men elkaar meer waardeeren. man'Oevortir —
op verschillende plaatsen. ntan'efortet' =
allerlei, velerlei, verschillend, velerlei zaken.
Matetteiter, 1. = Manchester (stad); vgl.
Manic:1)01er uito.
mancb'ntat = soms, bijwijlen; [menigmaal].
9,Nattbant', m. —en, —en = mandant, mandator,
volmachtgever, principaal.
nanbarite, m. —5 u. —en, —e(n) = Mandarijn
(hooggeplaatst Chineesch ambtenaar).
= mandarijn(tje),
Manbatilte, m.
kleine sinaasappel.
—e
=
mandaat,
opdracht.
Mattbat', 1. —(e)s,
Mattbatar', m. —s, —e = mandatair, gevolmachtigde, lasthebber.
—n = (nog gwst.) mand.
Mftitbe, w.
= 15 (ook wel 16)
I. Vlan'bel, w.
stuks, snees (dit eigenl. 20); 3 In. Bier =
VAN GELDBREN, Duitsch WoordenbQek ; I,

Mattifure.

3 snees eieren. II. ftRatt'bet, m.
—n
(vrucht en klier) amandel.
man'belartig = amandelachtig.
Matebelllbautn, m.; .bliite, w.; sbret, m. =
amandelliboom; -bloem; -pap (-melk).
man'belfarntig = amandelvormig.
Man'beillfertt, m.; .fiete, m. = amandellIpit
(-steep); -zemelen (-poeder).
Man'bettratie, w. = blauwe kraai.
Man'bellifut§en,
=milt, w.; salt T.; =Rife,
m. = amandellikoek; -melk; -olie; -zeep.
=
m.; .teig, m.; =torte,
amandellisteen (-pit); -deeg (-pas); -taart.
man'bettveife = bij vijftientallen, vgl. Man.
bet I.
—n = mandoline.
Manbotilte, m.
—s = mandragora,
Mattbrago'ra, tv.
alruin-, tooverwortel.
Manbritr, m. —s, —e = mandril, boschduivel.
Matt'bichtt, 1. = Mantsjoetaal.
M. =
Mantsjoe's. Mattbirfturet' tie = Mantsjoerije.
—n = manege.
Matte'ge (spr.: neezje), m.
= schimmen (van de overledenen).
Ma'nett,
matte = (nrbb.) onder, tusschen.
Mangan', 1. —9 = mangaan. Mattgan'itiure,
= mangaanzuur.
—it = mangel, kalander.
lnu'ge(t), m.
Man'fiet, m. —s, tattgei = gebrek, gemis,
behoefte, nood; ondeugd, gebrekkigheid,
onvolmaaktheid; aus O. an Werteugen = nit,
door, bij, gebrek aan... ; [O. mit Men].
Matt'ge(I)brett, 1. = mangelplank.
matt'gelfret = vrij van gebreken. Ittan'gelOaftgebrekkig, onvolmaakt, onvolledig, onvoldoende, verkeerd, slecht. Man'gettytitigteit,
m. —, —en = gebrekkigheid enz.; ondeugdelijkheid.
9,Ratt'ge(t)Oola, I. = mangelrol.
I. man'gettt, itro. (b.) = ontbreken, mangelen;
[id) mangele eines Zinges, mir mangelt eines Z.
= ik heb, lijd gebrek aan iets, ik ontbeer, mis
lets]; bas Oelb mangelt mir, es mangelt mir an
Oelb = ik heb gebrek aan geld, 't ontbreekt
me aan geld. II. man'fie(1)n, VW). =
mangelen, rollen.
Man'getriige, m. = reklamatie. matt'geld =
uit (bij) gebrek aan; vgl. 9Inn e, 3 ablutt g.
TAattglutter, 1. = mengvoer. 9nattglott =
metaalmengsel. Mattglorn, 1. = mengkoren.
Mattigotb, m. —(e)s, —e = beet, biet.
ntantafalift4 = maniakaal.
Manit§it'er, m. —s, — = Manicheeer (ook voor:
lastig schuldeischer).
—n = manie.
=ante', m.
Manley', to. —, —en = manier, wijze, trant;
goede manier; mit guter TR. = netjes, behoorlijk; bas ift feine 9J1. = dat is Been manier
van doen. ntattieriert = gemaniareerd, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk. ntattieelkb =
netjes, beleefd, wellevend, beschaafd. Moder'.
Ihtfeit, w. — = beleefdheid enz., goede
manieren.
Manifeir, 1. —es, —e = manifest (publieke
verklaring, betooging, bekenclm,aking, ladinglijst).
Nattifeitant, m. —en, —en = manifestant,
betooger enz. Mattifeitattott', m. —, —en =
manifestatie, openbaring, blootlegging. Mani.
manifestatie-eed (dat
feitationWeib, m.
=
nets verduisterd is). mattifeitte'ren, id)w.
manifesteeren, openlijk verklaren.
—n =
—it, —n;
m.
Mattifu're,
manikure.
20
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I. Manila, 1. = Manilla. II. Manila, w. -,
-s, 9Xani'la3igarre, w. = manilla(sigaar).
9Xani'latianf, m. = manillahennep.
m. -5 = maniok, broodwortel.
m. -5, - = manipel (afdeeling;
handvol; R. .K.: breed band om den linkerarm van den mispriester). Manipulation',
W. -, -en = manipulatie, handgreep,
handeling. manipulie'ren, id)w. (I).) = manipuleeren, behandelen, to werk gaan.
utanfie'ren, ichw. (1).) = mankeeren. Man'fo, 1.
= deficit, te-kort, manko.
-s,
Mann, m. -(e)s, Winner = man, echtgenoot;
wenn gtot an (ben) M. fommt (gebt) = als de
nood aan den m. komt; an ben rechten
fommett = zijn m. vinden (die hem staat);
fommen. = aan 't vertot ben unrotten
keerde kantoor komen; fouiel auf ben M. =
zooveel per m., per hoofd; feitten
finben
(1!); tier M. Otut = vier gelederen diep;
= steun op u zelf alleen; er
ift ber
= hij staat zijn m.;
ftellt reinett
eitt 931. um Sort = een m. van zijn woord;
eitt Sort = een m. een m., een woord
eitt
een woord; 9)/ .. genug = mans genoeg; wit
iteben alle f iiv einen = wij staan alien voor
elkaar in; 9)1. ($1. Mattnnen) = leenman,
vazal, krijgsman ; vgl. b r in g en, b a3 u.
Manna, -, 1. -s = manna. Man'na•
gra4, 1. = mannagras. Man'uagrii4e, m. =
mannagrutten.
Ittattn'bat = man-, huwbaar, volwassen. Mann'.
barren, w. - = man-, huwbaarheid. Mann'
(ben, I. -5, - = mannetje, ventje, kereltje;
V. (MEinnerd)en) marten = opzitten (op de
achterpooten), grimassen maken; einem M.
marten iem. bespotten (door grimassen).
Man'ne, 1. = mannetje; Herman; (afk. van)
Waibmann (dashond).
Miin'nerlItbor, m.; •gelangbereht, m.; .ftitntne,
w. = manneHkoor; -zangvereeniging; -stem.
Mtin'nertreu zie Mannstreu. Man'ne6alter,
1. = mannelijke leeftijd. Man'neOrraft, w. =
mannelijke kracht, energie. Man'ne#Wort,i. mannewoord, woord van eerlijk man. 9)/att'tte6.
w. = mannelijke waardigheid. mann'.
baft = manhaftig, -moedig, dapper, kloek.
Mann'ijaftigfeit, - = manhaftigheid, enz.
Mann'Oeit, w. - = mannelijkheid; manhaftigheid; [mannelijke leeftijd].
man'nigfac4, = menigvuldig, -voudig,
verschillend, onderscheiden. Man'nigfaltin•
reit, to. - = menigvuldigheid, verscheidenheid.
= iedereen; allerlei].
m. -, -nen = mannin, vrouw].
nain'uifc0 = manachtig, [mannelijk]. Sante1. -s, - = mannetje.miinnlic0 = mannelijk. - mannelijkheid.
MannliMergeniebr, 1. = Mannlicher geweer.
MannO'bilb, 1. - = man, kerel, manspersoon.
Mann't(taft, w. -en = manschappen,
bemanning; (sport) elftal. MantelcOaftOlogiO,
1. = (schp.) volkslogies. tuannO'birl' = mansdik,
erfgezoo dik als een man. MannO'erbe, m.
naam van een mannelijk leen.
MamtO'llgefiM, 1.; •banb,
•lientb, 1. --mansilgezicht; -hand; -hemd.
ntannO'bott' = manshoog.
1. = mansli; =Out, m.;
9Rattud'IltObe,
hoogte; -hoed; -kleed.
Mann011otter, 1. = manneklooster.
=
Ulnae, w. = manslengte. MannOleute,
manslui. 9)/ann4'name, m, = mannenaam.

Miird)enbmb.

Maund'Perfon, to. = manspersoon. Manu6'.
w. = manneplicht. Mattub'rott, m. =
mansjas. MannWitanttn, m. = mannelijke
stam, mansstam. MannWitintute, to. = mannestem. utamtWtoll = manziek. MannOlolltoit,
= manziekte. MannOlratlit, w. = manskleeding. MannOlveu, w. - = kruisdistel;
eereprijs; (ook) mannetrouw. MannO'bolf, 1. =
man(s)volk. MannOluebt, w. = krijgstucht,
discipline. Mann'tneib, 1. = manwijf.
Manometer, I. u. m. -s, - = manometer.
Manb'ber, 1. -s, - = maneuver. manObrie'ren,
id)w. (1).) = maneuvreeren.
Manlar'be, w. -, -It = dak-, zolderkamer.
zie Mantic!) uito.
Mantch
Maulttelter, m. -5 = manchester, katoenfluweel.
Mauld§e'rterlIpartei, w., -turn, 1. = Manchesterpartij, -school, vrijhandelspartij, -school.
Manicterte, to. -, -It = manchet; er bat
93/..tt = (ook) hij is bang. Manfitetlenbauer,
m. = een Boer, die den fijnen heer wil spelen.
Maultbeftenfieber, 1. = angst, vrees. Mani,
manchetknoop. utanItOet•
lcOettentnopf, m.
tie'ren, id)w. (b.) = bang zijn.
Mantel, m. -s, Mantel = mantel (i. a. b. ook
fig.); ben 9N. nad) bem aBinb !gingen, brawn =
de huik naar den wind hangers; vgl. 91d)iel.
Miin'tehten, 1. -s, - = manteltje; einer
Cache eitt umigatgen = iets bewimpelen,
vergoelijken, een glimp aan iets geven. Man'tel•
breljer, •Winger, m. = =trager. 9Nan'tel•
pabian, m. mantelbaviaan. Man'tellad,
m. = mantelzak, valies. Man'teltrtiger, m. onbetrouwbaar persoon, weerhaan.
w. - = mantiek, waarzeggingskunst.
Mantirle (spr.: . .tielje), -n = mantille.
-n = mantisse (decimalen
bij de logarithmen).
Man(t)itb, m. -es = morsboel, geploeter;
poespas. man(t)lcOen, fcbw. (f).) = plassen,
ploeteren; poespassen. Man(t)Itterei', w. -,
-en = geploeter, geplas, gepoespas.
Man'tna, 1. = Mantua. Mantua'ner, m. -s,
- = Mantuaan. utantualtiftft = Mantuaansch.
Manual', 1. -s, -e = manuaal, (handboek,
cictgregister; toetsebord).
Manufattue, w. -, -en = manufaktuur,
fabriek, weverij. Manufalturift',m. -en, -en
= manufakturist, manufakturier, fabrikant.
Mamtfatturluare, m. = manufakturen. Manu•
fartnetuarengeptiift, 1. = zaak in manufakturen.
Manuttripe, 1. -(e)s, -e = manuskript,
handschrift, kopie (kopij).
Map*, w. -n = map, portefeuille.
schooltasch. utapPie'ren, ichto. (1).) = landkaarten teekenen.
Mar, m. -s, -e = opzichter (in wijnberg).
Mar, m. -, -en = tijding, mare.
Maralne, m. -s, -5 = maraboe, kropooievaar
(in Afrika en Indie).
Matrabut, m. - (u. -(e)s), -(s) = maraboet
(Moh. asceet, heilige).
Marirne, w. -n = marene (soort zeezalm).
Marakbrno (spr.: ..skino), m. -s, -s =
maraskijn.
MaraWntuO, m. - = marasmus, verval van
krachten.
Mar'bel, Mtiebel, m. -s, - = knikker.
Mtitedtett, -s, - = sprookje, vertelsel,
praatje, MiiettenbucO, 1. = sprookjesboek,

ma yben§aft.

403

uttierbettOaft = sprookjesachtig. Miir'cOen.
sprookjeswereld.
Weft, tD.
MarcOe'le (spr.: markeze), m. —(n), —n =
marchese, markies.
acted = van Markus (enattgeltunt 9J1.).
Mar'ber, m. —s, = marter; ..marber =
(soms) . .dief. Marberfafte, w. = marterval,
-knip. Marberfeff, 1. = martervel, -bont.
—n = mare, tijding.
Mare, w.
—n = morel; kroosje.
Mantle, w.
Mantle = Martecben.
maremmen, moerassige
Marent'uten,
kuststreek.
Maren'be, w.
(gwst.) vespermaal.
Margarela, Margarele, w. = Margareta.
Mara (min' , f.—s, Mara
w. —= margarine.
Margett(e), w.
—n = (gwst.) meisje.
Marguerile, w. —, —en = margriet (bloem).
Margittalien, q31. = marginalien, kantteekeningen.
Maria, Marie.
w.
—n = mariage
Maria'ne (spr.: . .aazje), w.
(ook in 't kaartspel).
Marian'tte, w. = Marianne.
Mari'atfievelientafer, m. = Maria-Thereziadaalder (ongev. f 1,26).
Marie' u. w. = Maria; M. = (ook) loon
(voor filmfiguranten). Marie'tten, 1. = Marietje,
Mietje.
9)tari'ettbab, 1. = bain-marie, (heet-)waterbad;
(stad) Marienbad.
.bienft, m.;
w.;
1. = Mariailbeeld, -dienst; -distel; -Boodschap
(25 Maart).
Mari'engarn, 1. = herfstdraden. Wtari'engfad,
1. = Mariaglas, spiegelsteen. 9)1nri'engtödttett,
1. = klokje, kampanule. Maiti'entilfer, m. =
lieveheersbeestje. Marrentirc§e, w. = Mariakerk. MartenrbOtijen, = pekbloem, (avond-,
dag)koekoeksbloem. Mari'entriine, w. —
zonnedauw.
Marrne, w. —n = marine. Mari'neamt,
1. = departement van marine. Marilteitt=
genieur, m. = marine-ingenieur. Marline=
male*, m. = zeeschilder.
Martnellutinifter, m.; •ntittifterfunt, f. —
minister van marine; ministqie v. m.
Marrneoffiaier, m. = marine4Vficier. Marilte=
fotbat, m. = marine-, zeesoldaat, marinier.
Marrnetoelen, I. = marine(wezen).
ran, fcbw. (1).) = marineeren.
= marionette. Mario.
Marionette, tn.
= marionettetheater.
nettenibief, =t0eater,
Mariotteltty# 044 = wet van Mariotte.
Ina/atlas' = maritiem, zee...
Mariett(e) zie Margell(e).
I. Mart, —(e)s = merg; kern, pit (ook fig.),
unb Oeitt (it);
kracht; bas bringt burd)
ntiibe bis ins = doodmoe; bis ins innerite
911. = tot in merg en been; burd) 9J1. unb
£eben = door lichaam en ziel; ibm Tint bie
hij heeft de tering onder
Scbwittbiud)t im 931.
de leden; bas eines 2anbes ausfaugett =
een land uitmergelen. II. Mart, w. —, —en =
mark, grens(gebied), gemeentegrond; bie M. —
de Mark (Brandenburg). III. Mart, w. —,
—en (my. van 2 meest Tlartitticte; vlk. ook:
Wafer) = 1. ('t) mark (gewicht voor edele
metalen); 2. (de) mark (geldstuk).
Marta'ner zie
utartant = markant, treffend, opvallend.
Mart'bein, 1. = mergbeen.
—n = merk(teeken), (post-,
Marie, w.

Marttr*eierei.

plak)zegel, penning, kaartje, bon (voor brood,
vleesch enz.), loodje, fiche; merk, soort. Mar'.
tentiiitthen, I. = postzegeldoosje.
Marley, m. —s, — = Marker (bewoner van
de Mark; medeeigenaar van gemeenschappelijk
(bosch)gebied); vgl. Mart III.
hartverscheurend, diep
inarterIcOiitternb
schokkend.
Marteten'ber, m. —s, — = marketenter,
zoetelaar. Marteten'berin, w. —, —nen =
marketentster. Martetettberei', — —
marketent(st)erschap, kantine.
Mart'llgetuit4t, m.; .grafter, m. —s =
markligewicht; -graaf; -grafter (wijn uit
't markgraccfschap Baden).
mart'grtiftiti) = markgrafelijk. 9Nart'grat.
10aft, w. = markgraafschap.
mar'fitOt = mergachtig, ook = martig.
ntarlieren, id)w. (b.) = merken, teekenen,
kenbaar maken, markeeren, doen alsof.
marlin = mergachtig, vol merg; pittig, kernachtig, krachtig.
= Marksch, uit de Mark.
Marti*, w. —n = markieze, zonnescherm.
MartlIttOMen, 1.; sittoMen, m.; =Mel, m. =
mergilballetje; -been (-pijp); -boor.
marrteer, 400 = zonder merg, zonder pit,
mergloos, slap; krachteloos.
Mart/mann, m. = (sport) halfback.
Marlobrunner, m. —s = Markobrunner (wijn).
Marlotf, m. —(e)s, —e = (vogel) meerkol(f).
Marfomatt'nen, 131. = Markomannen.
Marne, m. —s, —e = markeur.
Mart'orbnung, w. = gemeente-, grensreglement.
MarrOfabt, m. = grenspaal. Mart'10eibe,
to. = (mijnw.) grensscheiding. MarficOeibe.
funit, w. = (mijnw.) land-, mijnmeterskunst.
Martitteiber, m. —s, — = mijnopmeter.
mijnopmeting. Mart' •
Mart'itteibung, w.
ftein, m. = mark-, grenssteen.
Marritiid, 1. = markstuk.
Wtarft, m. —(e)s, Marne = markt; marktvlek; 3u. 931..(e) getjen = ter markt gaan; auf
ben E. bringers = ter (op de) markt brengen;
unter bem nerfaufen (1!); (beu.) aus bem 9J1.
nel)men = koopen; auf ben E. werfen (1.0;
wenn E. Ift, muf3 matt tauten = men moet
't ijzer smeden, als 't heet is; vgl. ,aut.
=
Marttllbatter, m.; .bericOt, m.; =tube,
marktilboer; -bericht; -kraam.
martian, fcbw. (b.) = markten, ver- en inkoopen; (af)dingen; an (fat.) m. = vitten op.
MarftlIfteden, m.; .fratt, w. =
marktilvlek; -vrouw; -vrijheid (alleenverkoopvrijheid).
9,1taritfriebe, m. = openbare veiligheid gedurende de markt. Marftgang, m. = marktgang, -bezoek; (markt)koers. Marttglinger,
m. = kramer, marktganger. ntarftgetngig =
op de markt gebruikelijk, markt.. .; goad verkoopbaar, gewild, gangbaar; nt ..er $reis =
marktprijs. Marftgefb, 1. = marktontvangst;
kermisgeld; standgeld. MarftgeftWift, 1. —
handel, koop. Mayrtbalte, ID. = (markt-,
koop)hal. [Marttbeffer, m. = marktknecht,
bediende].
Martelltorb, m.; -Inge, w.; .leute, 931.; .meirter,
m. = marktIlkorf, -stand (stand v. d. markt);
-lui (-bezoekers); -meester.
m.; .Orei4, m. —
Marttllorbnung, to.;
marktilreglement; -plain (-plaats); -prijs.
Marttilrettt, 1.; .frbiff, 1.; .14reier, m.;
=i d^reieeei, w. = marktilrecht (-geld); -schip
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(-schuit); -schreeuwer (kwakzalver); -geschreeuw.
niartn4reierift§ = marktschreeuwerig, kwakzalverachtig.
9,Rartt'lltag, m.; sbertebr, m.; swell), I.; stoert,
m.; • gettel, m. = marktlidag; -verkeer;
-vrouw; -waarde; -ceel (-briefje).
Maefung zie Oemarf tin g.
Maritu6, tn. = Markus; vgl. Mara
mart'bolt = vol merg; pittig, krachtig. Mart's
Sieber, tn. = mergboor.
Marinarnmeer, 1. = zee van Marmora.
fpielen =
%/Aetna, m. —s, — = knikker ;
knikkeren.
Marmeta'be, ra. —n = marmelade, jam.
Mar'inelftein, m., %Winer, m. —s = marmer.
Margnorllaber, W.; sarbeit, w., sad, w. =
marmedader ; -werk; -soort.
innemovartig = marmerachtig. Maylnorbanb,
1. = gemarmerde band (van eenboek). %Winer.
bitb, 1. = marmeren beeld. Marlitorbtod, m.
= blok marmer.
MaylnorlIbretter, m.; skint m. = marmer1Idelver (-breker); -groeve.
Mar'inarbiinbler, tn. = handelaar in marmer.
marlitorOart' = hard als marmer, marmerhard. marniorie'ren, id)w. (b.) = marmeren.
Martuttrie'rer, M. —a, — = marmeraar.
mentor** = marmeren.
Mar'movilpataft, m.; ',plane, W.; slant, m.;
sliiute, w. = marmeren paleis; m. plaat; m.
zaal; m. zuil.
Marltioritein, m. = marmersteen. Marltiors
Wet, w. = marmeren plaat. Maarlitorta.
Oete, w. gemarmerd behangsel. Mae.
inartiftt, m. = marmeren tafel.
maro'be = (zwervens)moe, afgemat, op, kapot.
Marobeue, m. —a, —e = marodeur, achterblijvend, plunderend soldaat. marobie'ren,
Id)w. (f).) = marodeeren.
Mayorta, f. = Marokko. Marattalter, m. —s,
— = Marokkaan. nutruffa'nifc§ = Marokkaansch.
%Uralic, w. —n=(groote) eetbare kastanje.
Maranit, nt. —en, —en Maroniet (eery kath.
sekte).
Maroquin' (spr.: . . kin), m. —s, —a = marokijn.
%anyone, tn. —, —tt =gril, kuur; eig. „zotskap".
Marnueue zie .tartar.
ki), m.
— = markies.
9lattrqui4' (spr.:
—n = marMarquile (spr.: ..kie..), w.
(spr.:
.
.ki..),
I. —(e)s, —e
kiezin. Marquiint
markizaat.
I. MarO, m. = Mars (god, planet); held, krijgsman. II. Marb, m. u. w. —, —en = mars,
mastkorf.
marsch! II. Marlifj, m. —es,
I. marfiC
Marl* marsch, tocht; auf bem fan =
op m. zijn; ber faun mit 'nett IQ blaien = hij
kan stikkenl bem wilt id) ben ift. macben (blaiett)
= ik zal hem Bens flink zeggen, waar 't op
staat. III. Marick to. —, —en = marsch (laaggelegen kleiland).
m. —a, Parfcballe = maarschalk.
Mar'ItOaltanit, 1. = maarschalkschap, -ambt;
hofintendance. 9)larit4altin, w. —, —nett =
marechale.
Mtneftball(6)11ftab, in. •, stoiirbe, w. = maarschalksjistaf, -waardigheid.
Marftblefelg, m. = marschbevel, -order.
marldrbereit = marschvaardig. Magi's
bereitf4aft, w.: in E. reten = marschvaardig
maken. marftb'fertie = marschvaardig.
Wativfctrtieber, 1. = moeraskoorts.

9Jiattbinentverf.

= marschtempo.
MarWeefttivitibieteit,
inarfcbie'ren, id)w. (b.) = marcheeren.
MatitOlotatine, w. = marschkolonne.
Marft§lanb, f. marschland, vgl. Marld) III.
MariCtieb, 1.; stinie, tv.; .orber, w. = marschlllied; -linie; -order.
Marictrijorbnung, to.; -route, w.; •tempo, =
marschljorde; -route; -tempo.
MarOlelb, 1. = Marsveld.
Mare'eaft, m. = marsgast.
MarWiiinger, m. = volgeling van Mars, soldaat,
militair.
Marntaterne, tv.; sra0e, tn.; ', Reel, 1. =
marOlantaxen; -era; -zeil.
m. = (vorstelijke paarde)stal.
Earle, to. — = brij, poespas, koudschaal.
—n = marteling, kwelling,
Mat'ter, w.
folter(ing), pijnbank. Margerbant, w. =
pijnbank. Marlever, m. —a, — = pijniger,
beul. Marge-rev zie 9:111irtprer.Matlergertit,
= folterwerktuigen. Margertjati, 1. = kruishout; duller; geraamte (fig.); (roode) kamperfoelie. Margertaninter, to. = folterkamer.
marlevit, Rim. (b.) = martelen, folteren,
pijnigen; lid) ben Rept m. = zijn hoofd breken,
afmartelen. Margertab, m. = marteldood.
Margertvoi0e, w. = lijdensweek.
9Jlarg0a, tn. = Martha.
ittartialiffb (spr.: . tsi. .) = martiaal, krijgshaftig.
m. = Maarten, Martijn, Martinus.
Martilte, to. = Martine.
Margined, m. —a, —e = martingaal: springteugel (aan 't paardetuig).
MarlittOfeit, 1. = St.-Maarten
(71 Nov.).
9largin6ltanO, tv.; stag, m. = St.-Maartens11gans; -dag (St.-Maarten, 11 Nov.).
Miiettirer, m. —a, — = martelaar.
—nett = martelares. Wirttr.
ttiveritt, tv.
1. —a, ..rien = martelaarschap en =
m.
= martel(aars)dood.
Miv'ttivertob,
rectum, 1. = martelaarschap.
Mari, m. —en u. —(e)s, —e = Maart; im TR.
= in Maart. WatirVbether, m. = gale narcis.
Miir'i(ett)bier, 1. = Maart-, voorjaarsbier.
Wattri'ente, tn. = wilde eend. Watirb'telb, I. =
Maartveld. f. = sneeuwklokje.
MatiiPan', m. —(e)s = marsepein.
Mari'beitc4en, 1. = Maartsch viooltje.
MOM (nbb.) zie litaricb III.
Mal*, w. —n = maas, steak; pantserring;
knoop, strik, bandje, lintje (in 't knoopsgat);
(oft. aud)) das. Wan'10etilvert, f. = maas-,
netwerk. titalttig = met mazen.
—tt = machine; (ook) fornuis.
9lale6i'ne, w.
ntafttinett' = machinaal, werktuigelijk.
Maftti'nennrbeit, w. = machinewerk; machinaal werk. MaleOilietibetrieb, M. = machinale
exploitatie. Malctilienbau, m. = machinebouw, -fabrikatie, -konstruktie. Maptilietis
batter, m. = machinefabrikant, mechanikus.
Maltbiltenbrud, m. = machinale (boek)druk.
MalMilienftiOver, m. = machinist. 9Nal(Oi'•
netigeivey, I. = machinegeweer. malMi'netts
baft = machinaal. Mafitilieningettieur, m.
werktuigkundig ingenieur. Mafttiltentitarber,
m. = .Bauer. malMiliennintig = machinaal,
werktuigelijk. MafMniennteifter, = machinist. Maft§iltenfebreiber(in), m. (w.) =
typist(e). Maliti'netiftbrift, ID. = machineschrift. Malttii'nentettniter, m. = werktuigkundige. Malc§ilientitert, f. = machinerie.
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MalOiltettWelett, 1. = machinewezen, werktuigkunde. Malc§itterie', w. -n = machinerie. MaltWulff, m. -en, -en = machinist.
tRafeutattett zie Ealfematte tt.
= bonte ader, marmering
Maier, m. -s,
(in 't hout); w. -n = vlek, teeken; bie
Ectiern = de mazelen. Wbfferipti, 1. =
geaderd, gemarmerd hout. utaletit§t, utalerig
= geaderd, gemarmerd.
= van geaderd hout. II. ma'.
I. maim'
aderen, marmeren. III.
fern, id)to. (1.)
= mazelen.
Maim*,
MaOravotti, m. -5, -e = maskaron (groteske
kop aan deuren, kozijnen, enz.).
w. -It = masker; vgl. abaleben.
MaWrettball, m. = gemaskerd bal. =Wren.
btuute, ID. = maskerbloem. Mableutleib, 1. =
maskeering, vermomming. 9)/abletttan3, siug,
m., Eabteva'be, w. = maskerade. ittablievett,
1d)w. (b.) = maskeeren.
utabtutiltiftt = mannelijk. 9)Rabluti'mun, 1.
-5, ..na = maskulinum, mannelijk geslacht,
m. woord.
I. Mat, w. -e = maatje, glas, pot; 3 R.
Bier = 3 potjes bier. II. Eat, 1. -(e)s, -e =
maat; graad, mate; 10 gros; bas 91.3u einem
91od neimen = de maat voor een jas nemen;
= in hooge mate; einem
in bobem
singe unb 31e1 leten (rtecten) = aan lets
paal en perk stellen; One O. nab 3iel = in
't wild, in 't honderd, zonder zich to beperken ; weber TR. nod 31e! = maat noch regel;
3weierIei IR. = dat is meten met twee
bets
maten; fiber cites binaus = uitermate,
overdreven, to ver, de spuigaten nit; vgl.
Ma 5 en.
Maffa'ge (spr.: ..saazje), w. - = massage.
utaffattie'vett, (f).) = massakreeren,
neersabelen, afmaken.
Wiffrben, 1. -s, - = maatje, potje (bier).
Marfe, tv. -, = massa, menigte, boel,
hoop; totaal; (bij faillissement) boedel. [ tO*.
turator] zie Slonfursuerwalter.
massematten (jid.), zaak,
Witaffeutattett,
negotie.
Malen, $1. = mate; fiber bie = bovenmate; fiber alle 931. = uitermate, alle maat
to buiten gaande. [tnalsen = aangezien].
Marlettavtirel, m. = massa-artikel. Marfen.
aufgebot, 1. = algemeene oproeping, kvie en
masse. utarfenback -bar (Rub.) = sbaft =
in massa, in grooten getale, in sterke mate,
kolossaal. MarfettOrobuttion, w. = massaproduktie. Marfettftveit, m. algemeene
staking. MarfettteitOen, 1. = stofdeeltje.
utalleutoeife = in massa('s), bij hoopen, bij
menigten.
Malfeue, m. -s, -e = masseur. Maffeu'ritt,
w. -, -nen, Matfett*, w. -n = masseuze.
ttev = .furator].
[Witafiebenua
Mairgabe, w. = mate, maat(staf), verhouding;
leiner Strilfte = naar de mate van zijn
nad)
krachten; mit b er = met dien verstande.
utafrgebettb (utairgeblic4) = beslissend,
bindend, regelend, alleszeggend, kompetent;
in m.. en Streilett = in toon(aan)gevende
kringen; (bas tit) nicbt m. = geen maatstaf.
Maiffiefitiift, 1. = (zaak voor) kleeding, naar
maat. utaffbattenb = maathoudend, matig.
Malrbotber, m. -s, - = (bot.) Spaansche aak.
utaffie'vett, 1cfm. (f).) = masseeren. analiteiter,
m. -s, - = masseur. Mallie'retitt, w. -,
-nen = masseuze.

v.=

Material.

utarlig = omvangrijk, massaal, plomp.
utalig = matig, sober, eenvoudig, onbeduidend,
middelmatig, gering.
1d)w. (1).) =
matigen, intoomen, beteugelen; verzachten,
verminderen; (1einen Scbritt) vertragen;
tn. = zich matigen, zich inhouden; bedaren.
w. - = matigheid enz. vgl.
mEt131g. Miligteitter, m. -s, - = afschaffer.Miligreitbberein, m. = afschaffingsgenootschap. Miliguttg, w. -, -en =
matiging, intooming, gematigdheid, bezadigdheld; vermindering, vertraging.
I. = massief, dicht, vast, vol; zwaar,
plomp, grof. II. MOP', 1. -s, -e = gebergtemassa.
Mairtattne, w., .frog, M. = maat, pot. mar.
teibig = (RM.) onbehaaglijk, verdrietig,
neerslachtig, triest.
Mairtieb, 1. -(e)s, -e, 9a1i'liebOen,
=
madeliefje.
maffloO = mateloos, onmetelijk, verregaand.
Watiofigteit, w. - = mateloosheid, onmatigheid. Safruatone, Maffnellututtgj, to. -,
-n, [-en] = maatregel, ('t) nemen van maatregelen. Mairregel, w. = maatregel; leine
..n netmen, treffen, ergreifen = zijn m.. en
nemen. tnairregetn, id)w. (I).) = (einen)
de wet voorschrijven, drillers, (over iem.) den
baas spelen. to. = maatschets.
Mairitab, m. = meetstok; maatstaf, schaal;
in verifingtem (nerfIeinertem) 931. = op verkleinde schaal. Mat'lliftent, 1. = maatstelsel.
9lairberbti1tniffe, 131. = afmetingen. mat'.
bolt= gematigd, matig; bezadigd. utartuelle=
bij de maat. Mairtvert, I. = traceer-, maaswerk
(ornament in de Gotiek).
I. Mart, m. -es, -e(n) = mast. II. Mart, to.
= (vet)mesting, mestvoeder. III. waft,
9Ibi. = (gwst.) vet.
Maitibauttt, M. = mast(boom).
Mait'bartn, m. = endeldarm.
utaltett, 1d)w. (1).) = bemasten.
(1).) = (vet)mesten. Mairgan4,
w. = mestgans, vetgemeste gans.
Inaltetttuatb, m. = mastbosch.
utaltig = vetmestend, -makend; dik en vet.
m. -(es) = mastik, (een soort) hars.
Sa'itigbaum, m. = mastikboom.
Maftlatb, 1. = mestkalf, vet(gemest) kalf.
MajtIorb, m. = mastkorf, mars.
MOM; w. = mestkuur.
utaft'Io0 = mastloos. Winft'utac§er, m. = mastemaker. Maft'uteifter, m. = mastemakersbaas.
Naft'octO, m. = vetgemeste, vette os.
93la'itobott, 1. -s, -s u. ..bon'ten = mastodont, voorwereldlijke olifant.
9)taftlOtoeitt, 1. = vetgemest, vet zwijn.
Maftlegel, I. = mastzeil.
m. = vetmestersstal.
Winititange, w. = groote, voor-, fokkesteng.
Maltung, w. - = bemasting; en = Miltuttg,
w. - = ('t) vetmesten, mesting. Maftbieb,
1. = vet(gemest) vee.
Mait'lltutictter, m.; =toed, 1. = mastllwachter;
-werk.
Maftleit, w. = mesttijd.
-s = mazurka.
Maluvla, w.
Matabov', m. -5, -e = matadoor (stieredooder;
baas, groote meneer; hoofdkaart (in 't spel)).
9)latc0 (spr.: metsj), m. --es, -e = match.
Maley , = matrijs (schroefmoer).
Material', 1. -5, -len = materiaal, material;
l .. ten = (ook) onbewerkte, ruwe stoffen.
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Materiataelcbtift, 1. = anblung. Materiat•
biittbler, nt. = kruidenier, drogist, vgl. a r en.
Materiatbattblung zie 931 aterialw aren=
banbiung. Materialien, 131. zie Material.
materialifie'rett, fcbw. (b.) = materializeeren,
belichamen. MaterialiWutuO, m. — = materialisme. Materialift, m. —en, —en = materialist, (ook) kruidenier, drogist, vgl. Materialar en. utaterialiltildi = materialistisch.
Material'Ortiftmg, w. = materiaalkeuring.
Materialltbaben, m. materieele beschadiging. Material'bertualter, m. = magazijnmeester. Materianuaren, $1. = kruidenierswaren, koloniale waren, (`bb.) drogerijen.
Materiallnarenbiinbler, m. kruidenier,
drogist, vgl..w a r en. Materiartuarettbattblung,
w.= kruidenierszaak, handel in koloniale waren,
drogisterij, vgl. =to a r e n. Materiattvert, m. =
materiöele waarde. Mate'rie, w. —, —It =
materie (stof, , onderwerp; etter). material' =
materieel, stoffelijk, tastbaar.
Maternittit, w. — materniteit, moederschap.
Matbetnatit, 133. — = mathematika, wiskunde.
Matbentaliter, m. —s, — = mathematikus.
matbemalifcb = mathematisch.
Matbirbe, Matitbe, w. = Mathilda, Mathilde.
= matinee; ochtendjapon.
Matinee', w.
—n = matras. Matratien•
Matratie, w.
burg, w. = (scherts.) ziekehuis.
—n = maltresse.
Matra*, w.
w. —n = lijst, register; (bewijs
van) inschrijving op hoogescholen. Matrilels
iteitrag, Matrifular'beitrag, m. = bijdrage
als lid van een genootschap; (dus ook) bijdrage
van elken bondsstaat tot dekking van 't tekort
van de Rijksfinancien.
—tt = matrijs (schroefmoer ;
Matrile, w.
gietvorm voor letters, stempels enz.).
—n = matrone.
Matro'ne, w.
= matroos.
Matrole, m. —tt,
Matroleullart, w.; %but, m. ; •folb, tn. =
matrozellmanier; -hoed; -gage.
I. Mat10, m. —es = brij, (straat)modder.
II. Matict, m. —es = (im spiel) kapot, algeheel verlies.
Matic0e, w. — zie Matf cb I. matittett, id)w.
(b.) = morsen, fijnmaken, moezen; kapot
maken. utatIttitt = brijig, papperig, modderig.
matt = mat, moede, uitgeput, lusteloos, dof,
bleek, flauw, laf ; ( aarbe) mat, dof ; ((bolb)
mat; (TA) flauw; (faufm.) ber Wei3en ift m. =
boekweit flauw, lusteloos (er is weinig vraag
near); Schad) unb m. = schaakmat.
—n = (Alpen)weide. II.
I. Matte, w.
—n = mat.
Matte, w.
Matteullbittle, pa.; iflet§ter, tn.; stnacior, m. =
mattellbies ; -vlechter; -maker.
MattbituO, m. = Matthews; bas Eoattgellum
Mattbal = ... van Mattheus; es ift mit Om
(ook: er ift) Mattbai am letten = hij is voor
de haaien, loopt op zijn laatste beenen, heeft
niets meer.
Mattbeit, to. — = matheid, uitputting, lusteloosheid, dofheid, zwakheid, lafheid.
ber3ig = flauwhartig, laf(hartig). Mattberaig.
fat, w. = flauwhartigheid.
9Nattbe0, m. =Mathijs, Thijs, Mattes. Mattbta4,
m. = Matthias.
Mattigteit zie Mattbeit.
Matu'ra, w. — eindexamen. Maturitiit,
— = maturiteit, rijpheid. MaturittitWegamen,
1., •Oviifung, w. = eindexamen, (voor de
universiteit) toelatingsexamen. Maturitilt6'•
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5eugni0, 1. = einddiploma (van 't gymnazium);
toelatings-, admissiebewijs (voor de universiteit).
Matu'rum, 1. —5, —a zie M a t u r a.
u. Mate (aus Mattbes,
Math m. —es,
Matthias) = vogeltje; suffer; ba will id
betett, wenn = ik ben een boon, als ; ber
bumme M. = domme Klaas. Miityrbett, 1. —s,
— = grimas; uitvlucht; 931. macbett = g . . sen
maken, raar doen om de aandacht te trekken.
= potsemaker.
Mettreijettmatter, m. —s,
matse, (ongezuurd)
—n =
Meg, w.
paaschbrood.
matt = (ber).) onlekker; schraal, dun; ift nt. =
ziet er slecht uit.
mau'berig = (gwst.) gemelijk, triest.
mau'ett, id)w. (b.) = miauwen.
Mauer, w. —tt = muur. 9)/au'eraffei, w. =
duizendpoot, pissebed. Mau'erbattb, 1. =
muurband. Mau'erblettbe, w. = nis. Mau'erx
bliintc4ett, 1. = muurbloempje (fig.). Mau'er.
bretter, m. = muurbreker, stormram. Mauer.
)(rut, m. = bres, breuk (in een muur).
eiten, r. —s, — = muurtje. Maueret zie
Maurerei. Mau'erfelb, 1. = muurvak.
utau'erfeft = muurvast; (fig. ook) geheid.
Mau'erlIfitt, m.; stlamuter, w.; g iratti, m. =
muurllspecie; -anker; -band (-krans, -kroon).
Mau'ertraut, 1. = glaskruid. Mau'erfrotte, =
muurkroon (eereteeken voor een Rom. krijger,
die 't eerst den muur van een vijandelijke stad
had beklommen). Mau'erlebut, m. = leemmortel. Mau'ermeifter, m. zie Maurer=
meifter. mau'ertt, icbw. (b.) = metselen;
(in 't spel, bij 't drinken enz.) voorzichtig, gematigd doen; fiidj att. = (ook) zich als een
muur opstellen. Mau'ertifelfer, = muurpeper, vetkruid. Mau'ertiolier, m. zie Maurer=
potter.
w. ; .140ualbe, w.
Mau'erlIraute, w.;
(Hfealer, m.); m. = muurllvaren;
-spleet; -zwaluw (gierzwaluw); -stee p (metselsteen).
Mau'erberfleibung, to. = steenen bekleeding.
Mateertuall, m. = gemetselde vestingwal.
Mau'ertnert, 1. = muur-, metselwerk. Mau'erg
hiegel, m. = muur-, bak-, metselsteen.
%/mere, w. —tt = (gwst.) kootzweer (ziekte in
paardepoot); (ook scherts. voor) ('t) pootje,
influenza enz.
Maul, 1. —(e)s, Mauler = muil, bek, snoet,
snuit; ha Cann ft bu bir bas abwifcben =
daar zul je kaal afkomen; einem emit boles M.
anbangen = iem. aansnauwen; eitten in ber
iem. in
2eute Waller (Munb) bringer
opspraak brengen; er gOnnt mix bas
nicbt =
ge=
hij geeft me geen goed woord; tide aufs
fcblagen = als versuft, met den mond vol
btingett fallen = een lang getanden; bas
zicht zetten; ein boles, grobes, lofes, unge=
baben = nijdig, ruw, los, ongeroafcbenes
manierd in den mond zijn; eitt grobes
(ook) een groot woord hebben; ibr
baben
gebt bas tote gefcbmiert = zij ratelt maar
door; vgl. auffperren, f Oren, ftopf en, Der=
bieten, Doll e. a.
Mautaffe, m. = gaper, botmuil, lummel; er
bait (bat) 931 .n fell = staat te gapen, met
open mond. Mautbeerbaum, m. moerbeiboom. Mautbeere, to. = moerbei. MiittlAen,
—s, — = muiltje, bekje, mondje, snoetje;
zoentje. Mautttriit, m. = Christen met den
mond. Mautbrelciter, m. = kakelaar, babbelaar, kletser.
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mules*, fcbw. (b.) = mokken, pruilen.
Maul'ef el, m. = muilezel; (stud.) ganzegat.
Mtul'efeltreiber, m. = muilezeldrijver. maul'.
taut, .fectig zie munbf... Mau!Wager, m.
—s, — = pruiler, mokker. Mattrbelb, m. =held
met den mond, druktemaker, snoever. =ant'.
tuba, m. = mondklem. Maul/toff), m. =
muilkorf, -band. ntauVret§t zie munb gered)t.
w. = klap in 't gezicht, muilpeer.
mantfcijellie'ren, fcbw. (b.) = om de ooren
slaan. 9NaulliOutter, m. (bert.) tandarts.
Mtuliperre, w. = mondklem; er bat bie
= kan niet spreken. 9,YInterfPitiett: ba
t)ilft Lein gepfiffett mut Lein = je mOet in
den zuren appel bijten. 9)/aurtaitte, w. =
muilpeer ; babbelaar(ster); (ook: een gebak,
zooveel als) rissole. naullier, 1. = muildier.
Mattilroututet, w. = mondtrom(mel). 9)taul'•
unb Sactu'enteuMe, w. = mond- en klauwzeer.
Matiluert, 1. = mondwerk; ein gutes 9N.
babett = goed kunnen praten.
Maulluttrf, m. = mol. MatUtuurfdfalle, =
mollekiem. Mattrtourfdgrille, w. = veenmol.
9)laattlutt#60aufett, m., .4ftgel, m. = molshoop.
9,flaullicOcr, tn. —5, — = muilpeer.
9,Nau've, m. —n, —n = Moor.
Matt'ver, m. —s, — = (vrij)metselaar.931att'ver.
arbeit, w. = metseiwerk. Matrerei', w. — =
('t) metselen, metselaarsvak; vrijmetselarij.
Mat'verlIgeleite, m.; .banbwerf, 1. = metselaarsIlknecht; -ambacht (-yak).
ntatt'verifcb = magonniek.
Mat'verlinteirter, m.;
=
m.; qtatft,
metselaarabaas; -onderbaas; -gilde.
moorsch.
nutu'rifcb =
Maud, w. MEtufe = muis (flier en deel v. d.
hand); lieveling, liefste, snoesje; bas ift 9)1. wie
Mutter = lood om oud ijzer; Maufe macbett
= uitvluchten zoeken; banon belf3t bie
feinen Wabett (mebr) ab, ba beif3t fettle Maus
'nett abett ab = dat staat als een paal boven
water, daar is niets meer aan to doen; aus.
febett wie eitt Zopf nott Metufe = een gezicht
zetten als een oorworm.
m. —s, — = Jood, smous. nutu'.
fcbw. (ii.) = joodsch, bargoensch
spreken.
SRAW*It, 1. —s, — = muisje, enz., vgl.
Maus. ntiiudItienitill' = zoo stil als een
muis, doodstil.
Titanic, w. zie Mauler II.
Matiebraten, m. = (bee.) aardappels met spek.
Mittlebuffarb, m. = muizevalk, -buizerd.
Tittittlebred, m. = muizevuil.
9Reatlefalle, w. = muizeval. TArtuiefanger,
m. = muizevanger. Siatiefrat, m. = wat
door de muizen afgeknaagd is, knaagsel,
aanvreting. Mitelegift, 1. = muizedood, -vergif. Mattletatie,
= muizende kat, muizepoes. 9Rattle•, 9,flaulelocb, 1. = muizegat.
**mien, fdp. (1.) = muizen, muizen vangen;
(om iets heen) sluipen; wegpakken, gappen;
ber Stater (bie State) letf3t bas
nid)t = de kat
laat 't muizen niet; zie ficb maul ern.
Mittlenert, 1. = muizenest. 9)tattleety, 1. =
muizeoor; vergeetmenietje.
I. Mtuier, m. —s, — = gapper, lief. II. 9nate•
fey, — = rui; in ber feitt = in de rui
zijn, ruien.
Tkaniergetuelo, 1. = Mausergeweer.
ruien.
mattlern, fcbw. (b.), fill
**mule .. , miittiettift' zie meats cben(till, man'.

fflebitus.

feteti = zoo dood als een pier. Miittleturnt,
m. = Muizetoren. Mauleiabn, m. = muizetandje.
utaulig: rid) m. mad)en = gewichtig doen, zich
een air geven.
9Raufole'unt, 1. —a,
een = mauzoleum,
praalgraaf.
nutudlot' zie mauletot.
9,7/taut, w. —, —en = belasting, recht. mantirei
= vrij van rechten. Mantioutd, 1. = belasting-,
douanekantoor. 9Raut'ner, m. —s, — =
(belasting)ontvanger, kommies.
Matti, m.: teinen
non einem Oren = niets,
geen geluid van iem. hooren.
ut.a.Ta. = mit anbern torten (1!).
Magintat'arbeitdtag, m. = maximale werkdag.
Magintaillbetrag, m.; .gemitbt, 1.; daft, w.;
.funtute, w. = hoogste, maximum bedrag;
h., m. gewicht ; h., m. last (belasting) ; h., m. som.
—tt = maxime, grondstelling.
w.
Maximilian, m. = Maximiliaan.
Tita'gintunt, 1. —s, ..ma = maximum, hoogste.
MtOonnaiie (spr.: majonneze), w. = mayonnaise.
Mtiebolactt, 1. = Macedonia. 9)Miebo'niev,
m. —s, — = Macedonier. nutobo initc# =
Macedonisch.
mazzel,
—s =
9Ra'sel (spr. maul),
geluk.
9Xii$ett', m. = Mecenas.
Tilaptv'fa zie Mafurfa.
23. = Mart 93anf o. ut. b. t). = mit be=
fcbriinfter baftuug, (scherts.) mit biifen binter=
gebanten; zie
m. b. b. u. b. It.: Mitglieb
bes 9Ibgeorbnetenbaufes; b. t.: Mit=
glieb bes £anbtags. S. b. 91.: Mitglieb
bes 91eicbstags. tn. t.: meines racbtens.
9nerba'nir, w. — = mechanika, werktuigkunde.
Me(ba'nifer, m. —a, —, Sedulltitud, m. —,
. fer = mechanikus, werktuigkundige, mecanicien. Ittecftaltild) = mechanisch : werktuigkundig ; werktuiglijk, gedachteloos. Met-01*W.
.. men = mechanisme, samenstel,
mud, m.
raderwerk.
9Ne'fbeitt, 1. = Mechelen.
medjol'le = ( t' ub.) mecholle: zwak, dood, kapot;
bankroet.
meclern, fcbto. (b.) = blaten, bleren; ba bilft
fein = (bee.) bier baat geen tegenpraat.
med'med' = babe; ber 9J1. = de kleermaker.
9Xedlettburg, 1. = Mecklenburg. utetrien•
burgiftb = Mecklenburgsch.
Neb. = Mebi3in. med. = medio, midden, half.
Mebaille (spr.: medalje), w. —n = medalje.
Mebaition' (spr.: medaljej), 1. —s, —s = medalion.
Mc'ber, m. —s, — = Medial. ; bie 9)11. = de
Meden, de Mediers.
9Re'bia, w. . = media, medeklinker met
stemtoon. utebian', Snebiatt'. . = mediaan,
midden.. , middelst, middeigroot. Mebialte,
tu.
—n = mediaan. 9Xebianiortnat, f.',
=Irate, w. = mediaanformaat. Mebian'te,
w. —tt = mediante, middeltoon. Media.
tion', w. —, —en = mediatie, bemiddeling.
utebiatifie'rett, fcbw. (b.) = mediatizeeren, aan
de staatsoverheid onderwerpen.
nebice'er, Wte'bici(d), pi. = (de) Medicis.
Ittebiceitifi = van Medicis, Mediceisch. 9)1e'bi.
= (de) Medicis.
ci(0) (spr.: .tsji),
99te'bien, f. = Media.
Mebiffmtettt, 1. —(e)s, —e = medikament,
= medikus,
Me'bitud, m.

mebio.

408

medio, midden, half,
me'bio
Mebilan're (spr.: . rase), to. — = medisance,
kwaadsprekerij. mebilane = medizant, kwaadsprekend.
nte'bilcb = Medisch.
tttebilie'ren, itto. (1).) = medizeeren, kwaadspreken.
Mebitation', tv. —, —en = meditatie, overpeinzing. mebitie'ren, icbw. (I).) = medizeeren.
Me'bium, —s, _Men = medium, middenstof, middelterm, bemiddelaar, overbrenger.
w. —, —en = medicijn, (genees)middel; medicijnen, geneeskunde. Mebiginar.
foltegium, 1. = geneeskundige raad.
tterat, m. lid van den geneesk. raad;
Medizinairat (alstitel). 9)/ebi3i'ner, m. —s, —=
medikus: student in de medicijnen, geneesheer.
MebiginItalcbcben, 1. = medicijnfleschje.
mebi&inie'ren, id)to. (I).) = medicineeren.
mebigi'niftb = geneeskundig, medisch.
9Rebu'la, w. = Meduza.
Mebule, w. —, —It = meduze: zeester ; zee-,
netel. MebulenbattO, 1. = Meduzahoofd.
Meer, 1. —(e)s, —e = zee.
Steer'llatti, m.; .abler, m.; sOfel, m. = zeellaal
(-paling); -adelaar (fregatvogel); -appel.
Meer'llbittfe, w.; .braffen, m.; =buten, m. =
zeeljgroene rusch ; -brasem; -boezem.
= steendadel. 9Reer'birtel,
Meeebattel,
zeeeik.
to. = Mariadistel. Meer'efifte, m.
= scholmeer'ein' = in zee. fteer'eliter,
ekster.
Meer'llenge, w>, g enet, m. = zeeliengte; -engel.
Mee're6boben, m. = zeebodem. Mee'reOftut,
ro.
(zee)golf, baar; vloed.
Mee're4Ifffifte, w.; stettcbtett, I.; sfOiegel, nt.;
qtramutto, w.; •itille, = zelkust; -lichten;
-spiegel; -strooming; -stilte.
Stee'redlitiefe, ro.; inter, 1. = zeelldiepte; -oever.
Meerlifaben, m.; .fabrt, sfarbe, w. =
zeefigaren (-vlas); -vaart; -kleur.
Meerlerfet, = bruinvisch.
1.; .gegenb, tv.; •gott,
Weer'llgoft, m.;
tn. = zeellvloo; -nimf; -streek; -god.
1.
=
Spaansch,
Engelsch gras.
neer'gra0,
grijsaard. meer'griitt =
Meer'greiO,
zeegroen.
Meer'llgrunbet, w.; .battf, m.; .iget, m. =
zeellgrondel ; -raket; -egel (-appel).
= meerkat. Meerlatticb, m. =
Meerlatx,
= zeemelde.
zeelatuw, -sla. Weeemetbe,
Meeenabet, = groote zeenaald, geep.
Meer'nelte, 113. = Erteergras. Meer'orgel, m.=
orgelkoraal. Witeeeptaffe, m. = sterrekijker
(visch). Meer'Oferb, I. zeepaardje. Meer'°
retticb, m. = mierikwortel. aiteerlati, 1. = zeezout. neerlau, to. = ruwe haai. Meerli§af,
1. = albatros, Kaapsch schaap. Meer'lcbautn,
m. = meerschuim.
Meer'iMauntIliopf, m. ; .0feife, m. = meerschuimen kop; m. pijp.
MeerlIfcbleufe, w.; ifcbmetterling, tn.; fcbtuein,
1.; gienf, m. = zeelisluis; -vlinder ; -zwijn
(bruinvisch; ook = .1c4tueittiOett, 1.; Guineesch
biggetje); -raket.
9Reer'pall, m. = rietgors. Meer'iticbling, m. =
zeestekelbaars. Meeertint, m. = spiering.
Meer'llftvanO, m.; m.; .tanne, w. =
zeeHgaren (-vlas); -draaikolk; -den.
Meeetenfet, m. = rog.
I. =
MeerTungebeuer, 1.; 'Mange, w.;
zeelimonster ; -wants(-looper) ; -water.
Steerlittnib, 1.; itueff, tn.; .tmmber, 1.; •grniebel,

Wielerbof.

tv. = zeeilvrouw(-wijf); -wolf; -wonder; -ajuin.
Meeting (spr.: misting), 1. —s, —s = meeting,
vergadering, bijeenkomst.
mefilift§ = mefitisch, stinkend, verpestend.
Megti've, w. —n = Megera, boos wijf, furie.
9)/e1)1, I. —(e)s = meet. mebt'artig = meelachtig.
Mebt'llbentel, m.; sbrei, m.; .fat, 1.; .fiitrben,
= meellibuil; -pap; -vat; -vaatje (haagappel).
meljl'tjaltig = meelhoudend. Meblibanbet,
m. = meelhandel. Mebt'banbler, m. = meelhandelaar, -koopman. meirtiebt, meblig
melig, vol meel, meelachtig.
9Xebillftifet, m.; .fatten, m.; Matter, m. =
meellitor ; -kist (-kast, -bak); -stijfsel.
m.; stind, m.; sit* i.; '10eilef
w. = meellibal(letje); -zak; -zeef; -spijs.
Meigle§tualbe, to. = huiszwaluw, melkstaartje.
m.; •fu.04)e, tv.; .tau (beter: 931e1.),
m.; .tuurut, m.; .5tiefer, m. = meellistof;
-soep; -dauw; -worm; -suiker.
meer; m. ober midget = min of
I. tnebr
meer ; immer m. = hoe Langer hoe meer.
II. Mebr, I. — = meer ; overschot, saldo,
hooger bedrag; meerderheid (van stemmen).
Mebr'llaufttlimb, m. ( g aubgabe, w.); •betrag,
m.; .bieter, m. hoogere, meerdere uitgave;
h., m. bedrag; meerbiedende.
mebv'betttig = dubbelzinnig, voor verschillende
uitleggingen vatbaar. meb're sie mebt et e.
Mebeeinnabtne, w. = hoogere ontvangst,
saldo. meb'ren, WI). (b.) = vermeerderen,
doen toenemen; ftib tn. = toenemen. meb'ren.
tend' = meerendeels, meestal. neft'rer, m. —s,
— = vermeerderaar, vergrooter, uitbreider;
[a113eit TR. bes 91eidp = steeds vergrooter
van 't Rijk, een oude Wel]. metj'rere = verscheidene, vele ; mebt et es = meer, verscheiden
zaken; iets naders, uitvoerigers. mebeertuabnt
= meergemeld, -genoemd. tnebefacb = verschillend, veelvuldig; meermalen; bas 931.. e
(einet 3a1)l) = 't veelvoud. Mebegebet, 1. —
hooger bod. mebegenannt = meergenoemd,
-gemeld. Mebr'getiticbt, 1. = overwicht.
9,Refo'beit, tv. —, —en = veelheid; meerderheid; meervoud. Mebebeitter, m. —s, —
meerderheidsman, -socialist. meOrltifirig =
veeljarig. Mebribiten, 431. = meerdere, hoogere
kosten. me4rInal(0) = meermalen, -maals.
mebemalig = herhaald. 9,7tebr'Ointo, 1. =
meerder, hooger port(o), bijport. meOefeitig
meer-, veelzijdig. mebrlitbig = meerlettergrepig. [mebt'ite = meeste]. mebeitimmig =
meerstemmig.
= van verscheiden verutebellitadig;
diepingen ; v. v. dagen.
tnebeteitig = meerdeelig. Meirrung, m. —,
—en = vermeerdering. Ntelylvert, m. =
meer-, overwaarde. utefirluertig = meerwaardig. Refirlahl, = meerderheid;
meervoud. ntebeibtlig = van verscheiden
duimen.
met'ben, ft. (1).) (id) meibe; mieb; miebe; meibe!
gemieben) = (ver)mijden, schuwen, (ont)vluchten, -vlieden.
Merbinger, m. —5, — = (oorspr. naam
van een bekend grammatikaschrijver en van
zijn boek), (fig.) oude mop. MeibingereF, w.
—, —en = (oude-)moppetapperij.
MeVer, m. —s, — hoevenaar, landhuurder,
[rentmeester, bestuurder]; Meier. Meierer, w.
—, —en, MeVergut, I., MeVerbof, tn. =
meierij, hoeve.
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Wiei'eritt zie ffteirid).
titei'evn, fd)w. (b.) = beetnemen, verlakken.
—tt = mijl; bie
w.
fieben allertel=
de m. op zeven. Mellettfrellev, m. = racer,
fietser. m. = mijlsteen, -paal.
uterletriveit' = mijlenver. neilenieiger, m.
= mijlpaal.
9Xei'ter, tn. —s, — = kolemeiler, -brandersoven.
Seiler011, I. = kolebrandershout.
totge, to. = houtskool.
mein = mijn, van mij; bie 93/ . en = de mijnen;
bas m..e = 't mijne; bas an, unb rein =
't mijn en dijn; gebenfe m. = denk aan mij,
gedenk mijner; m.! wo toll bas binaus? =
goeie hemell waar moet dat heen?
m. = meineed; einen
fcbtarett =
een meineed doen. utein'eibig = meineedig.
fd)tv. (1).) = meenen, denken, gelooven,
bedoelen; [minnen, liefhebben: l reibeit bie
id) mane]; was m. Ste ba3u? = wat denkt,
zegt U daarvan? hoe denkt U daarover? man
follte marten, bad = men zou denken,
dat ; wen m. Ste? = wien bedoelt U?
meent U? bamit finb Ste gemeint = dat gaat
op U; bas will id) m. ! = dat zou ik denken,
meenenl nou asjeblief! [gemeint fein = van
zins zijn].
uternev = van mij, over mij, mijner, de ('t)
mijne. mernevleit6' = mijnerzijds, van mijn
kant; id) m. = ik voor mij, voor mijn persoon.
utei'nedglei'Mett = mijnsgelijke. nterttetOal'.
ben, itoe'gen = mijnentwege, om mijnentwille,
voor mij; voor mijn part, ik vind 't goed, je
doe maar. uterttettvillett: um m. = om mijnentwille voor mij. mei'nige (ber, bie, bas) = de,
't mijne; bie 9x..n = de mijnen. mein4'•
barben = (her!. fur) meinetbalben.
[9Beittlat, w. = lage, snoode daad].
Meiltung, tn. —, —en = meening, gevoelen,
denkbeeld, oordeel, opinie; bedoeling; meiner
fOl. nad) = volgens mijn m.; (id) bin) ber
=
van m.; bie Offentlicbe = de openbare m.,
publieke opinie; feine 931. iittbern = van m.,
van idee veranderen; einem feine 01. fagen =
iem. zijn m. zeggen, zeggen waar 't op staat;
vie! 932. bricbt einung = veel hoofden, veel
zinnen. WiteiltungOliutevung, w. = uitlating,
('t) zeggen van zijn meening. 9)leilninfibati6.
tauftt m. = gedachtewisseling.
bevlitiebeitheit, tv. = meeningsverschil, verschil van meening, van opinie.
the f el, m. = verandering van meening.
Sei'vati zie 931ajoran.
m. —(e)s, —e = heggekruid.
Utile, tn. —, —n = mees.
I. Meilet, m. —s, — beitel. [II. Met' et,

melta.

meester, (ook) de meester heeft eer van zijn
werk.
Meilterbvief, m. = meesterdiploma.
iterfatoev, m. = kampioenrijder. Rei'fter•
odium, m. = meesterzang, dichtkunst van de
Meistersinger. Sei'fievitrab, m. = graad van
meester. utel'itevbaft = meesterlijk. 9)/eVitev•
banb, w. = meesterhand. Meiltevitt, w. —,
—nett = meesteres. utei'iterticb = meesterlijk.
Merfterlieb, 1. = meesterlied (door de Meistersinger als goed erkend). uteritevto4 = (gwst.)
onwillig, ontembaar. melltent, fd)w. (1).) =
[beheerschen, bedwingen, regeeren; onderrichten]; zich een meester toonen (in lets); kritizeeren, bevitten. 1ReilterOviifung, tv. =
meestersexamen. 9)/eViterret§t, 1. = recht als

meester (patroon) op te treden. Onet'iterflinfier,

m. = meistersAnger (lid van Duitsche dichtgenootschappen van dien naam, van ± 1380 tot
ver in den nieuweren tijd). 9,flei'iterittaft, w. —,
—en = meesterschap; patroons-, bazebond;
(sport) kampioenschap.
m. =
meesterlijk schot. 9,Neilterfinger zie IUI e i ft e r.
fanger. MeritevfOiel, 1. meesterlijk spel.
Meilterlpieter, m. = virtuoos, meesterlijk
speler; (sport) kampioen. Meilteritreiek m. =
meesterlijke slag, zet, daad.
1. =
meesterstuk. 9)/eViterrtu§i, m.
meesterloge,

-stoel. 9)/eVitertag, m. = vergadering van

meestertitel
patroons. 91teiltertitel, m.
(bijv. Tiaurer., Sdmetbermeifter).
Wert, 1. = meesterwerk, -stuk.
Melito zie 9J/elan.
Metambolie' (spr.: .ko .), tn. —, —n =
melankolie, zwaarmoedigheid. Melatutoliter,
m. —s, — = melankolikus. ntelanc§oliffij =
melankolisch, melankoliek.
Melane'llen, 1. = Melanezie.
—n = melange,
Metan'ge (spr.: meldzje), w.

mengsel.
Metal*, tv. — = melasse, bruine stroop.
RelVber, m. —s, — = (gwst.) meelhandelaar,
bakker.

I. 9i/el'be, w.

—n = mel(de) (plant).
II. 1)tel'be, w. —n = melding, tijding.
Wterbeautt, 1. = bevolkingsbureau; (mil.)
landweerbureau. id)tv. (l.) = melden,
berichten, mededeelen; rapporteeren; (eittett
Oefud)) aandienen; Veuer m. = brandalarm
maken; eittett m. = (ook) melding van iem.
maken, iem. vermelden; lit§ ut. = zich aan-,
opgeven, zich prezenteeren; zich voordoen; zich
aankondigen; (mil.) zich (prezent) melden;
31.1 einer Stelle m. zich voor een betrekking aanbieden; fid) m. Iaffett = zich laten
aand.; gcb Sum fort m. = 't woord vragen.
uterben0Wevt = vermeldingswaardig. Merin.
Ittiff, 1. = adviesjacht. nel'beitette, w.
brandsignaal. Merbeiettet, m. = lijst van
aangekomen vreemdelingen, vreemdelingelijst;
(ook) volgnummer (bij dokter e. d.), Metbung,
w. —, —en = melding, mededeeling, bericht;
eine an. erftatten = een bericht overbrengen.
nel'buttabiettel zie 901elbe...
metie'vett, fd)w. (b.) = mOleeren, mengen.
m. —(e)s = meliniet (een springstof).
Melioration', tn. —, —en = (grond)verbetering.

W. — = pluksel].
meileht, id)tv. (b.) = beitelen.
mart = meest; meestal, 't meest. uteirt'begiite.
!tint = meestbegunstigd.93leift'begiitiltigung6.
bevOtilittiO, 1. = verhouding (betrekking) van
meestbegunstigde natie. uteittbietenb = meestbiedend. meiltena, uteiltenteilb' = meestal,
't meest, meest(en)tijds.
9Reiltev, m. —s, — = meester, baas, meerdere;
(sport) kampioen; eines tinges fein, werbett
= lets meester zijn, worden; id) war meiner
felt* nidlt
= was mezelf geen meester; Mel*
— = melis(suiker).
jeber fittbet feinen 93t. = er is altijd baas boven Udine, tn. —, —n = melisse, citroenkruid.
nom
baas; es Milt fein
= niemand melt = (gwst.) melkgevend. anetreinter, m. =
melkemmer (om in te melken). uterten, id)tv. u.
wordt (als) meester geboren; wie ber fo
ber %after = zoo heer, zoo knecht; bas serf ft. (1).) (melfte, [molt], gemolfen u. gemelft) =
loot ben M. = aan 't werk kent men den
melken; m elf ettbe Stub = melkkoe (eig.).
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mergeln.

zaam, vriendelijk. Men'10enfreutibliitreit,
l'fer, m. —5, — = melker. Mefferd', w.
w. = menschlievendheid enz.
—, —en = melkerij. 9nellerin, tu. —, —nen =
9)men'10ettlIfuri§t, w.; 'Rattling, ID.; sgebenten,
melkster.
1. = menscheilvrees; -soort; -heugenis.
w.; .1Metnel
Met
m.;
1.;
melkilvat; -kuip; -koe (ook fig.); 9)mettlitenfigeri4i0e, 1.; .geitalt, w. = menschelijk
(situbl), m.
geraamte; menschelijke gestalte.
-stoeltje.
menschegewoel, gedrang.
—n = melodie. Mettlotengetuiitil,
[9)me(ober], Mefable', w.
melobiab', = melodieus, melodisch. Men'idiettgottunt, 1. = ('t) mensch-god-zijn.
Metobra'ina, 1. —5, „men = melodrama, MenlitettOiti, m. = menschehaai. Menlitett.
m. = handel in menschen. Mettitteito
zangspel. utelobrantali10 = melodramatisch.
Mefolic, to. —, —n = meloen. Melo'nentern, bat, m. = menschehaat. Menlitettiora, 1. =
menschelijk hart.
m. = meloenpit.
Mel#o'ittene (spr.: . . .nee), w. = Melpomene Menle§endrenner, m.; .fentitni6, w.; g fittb, 1.;
m.; .leben, 1 . = menschellkenner ; -kennis;
(muze van 't treurspel).
-kind; -hoofd; -leven.
Malan, m. —(e)s = brand in 't koren; meelmettlebenleer = leeg, eenzaam, verlaten.
dauw.
„nett = membraan, Menlitenliebe, w. = menscheliefde. Men'.
Mentbralt(e) w.
1. = menschelijk lot. Mettittettinenge,
vlies(je), perkament.
w. = menigte menschen, gewoel, gedrang.
Memel, m. u. w. = Memel (riv.).
= lafaard, slappeling. metetrignmaglieb = gods-, menschemogelijk,
Ment'ute, w.
ter wereld mogelijk. Mettlibenuierb, m. =
ment'utenbaft = flauw, laf(hartig).
moord. Mettittenuarber, m. = moordenaar.
Mentoi tre (spr.: . .moa . .), 1. —s, —s gedenkschrift, memorie; .. n, 13i. = memoires, ,Mettlitettnatur, w. = menschelijke natuur.
gedenkwaardigheden. Mentorabilien, 131. — Mettlibetillopfer, I.; w.; I. =
gedenkwaardigheden. Memoratt'bunt, 1. —5, menschejloffer; -ras; -recht.
..ba u. .. ben = memorandum.nentoriat/(e),1. Menitignlatiung, w. = menschelijke instelling.
—(e)s, ..le u. „lien = memoriaal. memorie'" I. nten'fiten1cOeu (900 = menscheschuw.
II. Mettlitettfiteu, w. = schuwheid, eennett, fdp. (b.) = memorizeeren, uit 't hoofd
leeren. Mentorierlibuttg, w. = geheugen- kennigheid.
Meniciienliftinber, m. = vilder, bloed-, uitoefening.
zuiger. Men'it§etticOlag, m. = slag van menMenticWmen, ¶l. = menechmen, twee]ingschen, soort. Men'IMettleele, w. = menschebroeders.
ziel, menschelijke ziel; es war leine 9N. ba
—n = menage
Meniege (spr.: menaazje), w.
= er was Been sterveling. Men'it§enblitibl
(huishouding ; stel schotels, olie- en azijnstel e. d.).
= maar lieve hemel! Wien'IMettlotot, m. =
=
Menagerie' (spr.: . . zjerie), ID. —,
's menschen zoon (in 't biz.: Christus). Mete.
menagerie. mettagie'ren (spr.: zjieren), icbw.
10enitimuse, w. = menschelijke stem. Men'.
(t).) = menageeren, sparen, ontzien.
It§entunt, 1. —(e)s = menschdom, menschzijn.
Menbitant, m. —en, —en = mendikant,
MettliOenberitattb, m. = menscheverstand.
bedelmonnik.
Men'tcOettbolt, 1. = menschdom, menschen.
Menetelel, Melte Xe'rel, 1. —s = mene-tekel,
Men'irbentuerf, 1. = menschewerk. Menlibett.
„geteld, gewogen" (ernstige waarschuwing).
1. = welzijn, heil van de menschen.
w.
—n
=
menigte,
groot
aantal,
93ten'ge,
9)mettit4entuiirbe, w. = menschewaarde. men'.
massa, hoop, troep; kwantiteit; (eine 9J1.
fcbentuiirbig = menschwaardig. 9ZetticO'Oeit,
1dAner Women, eine 9J1. Menicben, eine M.
menschheid, menschdom, [mensche—
(belb); $tinber bie 9N. = in overvloed; er bat
lijkheid, menschelijke aard].
= een heelen hoop
ffielb bie (icbwere)
menschelijk (sterfelijk, feilbaar, edel); ibm i[t
geld.
was O.. es begegnet = hij is gestorven, hem
metegen, icbto. (b.) = (ver)mengen; lidj in O(ll.)
m. = zich met jets bemoeien. Menglutter, is wat overkomen, hij heeft zich vergist, heeft
een ongelukje gehad. Menlcirtichteit, ID.
= mengvoeder. Menglel, 1. —s, — =
—=menschelijkheid,menschelijk zwakheid;
mengsel. m. = bestanddeel, ingredient. Meiegung, m. —, —en = menging, [menschdom]. Menidfluerbung, w. — =
menschwording.
mengsel.
—n = 931e13tird).
w.
—rt = (berl.) ding, zaakje,
Menten'te,
Menitruation', w. — = menstruatie. menitruie's
zoo(tje); domheid.
menstrueeren.
ren, id)w. (b.)
Mett'ne zie l tin n e.
Metenig, m. —(e)s, )len'nige, w. — = menie. Moque, w. —, —en = (eig .) maat, afstand;
(stud.) duel; auf bie geben = gaan duel9)len'no, m. = Menno. 9Xentionit, m. —en,
leeren.
—en = Mennoniet.
m. —en, —en = mensch; vgl. 91b am; mental' = mentaal (gedachte .). Mental'.
ref erbation, w. = reservatio mentalis: geMenittj, 1. —es, —er = mensch, schepsel, wijf.
dachtevoorbehoud.
men'itOeln, id)w. (b.) : es menicbelt bet ibm
aud) = hij heeft ook zijn menschelijke gebreken. Men'tor, m. —s, ..to'ren = Mentor, leidsman,
leider, opvoeder.
ittenlitentibnlici) = menschelijk, menschgelijk,
[. —s, —s = menu.
op een mensch gelijkend. Men'Ittettattet, 1. =
menscheleeftijd, -geslacht. Men'ittenart, w. = Menuett', 1. —(e)s, —e = menuet (een dans).
m. = Mefisto,
menschesoort; -aard, menschelijke manier van 9ReptWito,
= satanisch, duivelsch.
ratan.
doers; bas = zoo zijn de menschen.
Mettlitenfeittb, m. = menschehater, -vijand. Mer'gel, m. —s, — = mergel.
Meegelliboben, m.; .graben, m.; .grube, tr. =
inen'Aenfeinblicb = menschehatend.
Men'fitettlifeinbliftaft, w.; "fuller, m.; "freuttb, mergelllbodem; -graver; -groeve.
m. = menschellhaat; -eter; -vriend.
uter'geltt, id)w. (b.) = mergelen, met mergel
men'ittettireutiblicb = menschlievend, min- mesten.
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9Reribian', m. —s, —e = meridiaan. Meribio.
nalitat', m. — = meridionaliteit, zuidelijke
ligging, z. richting.
Merino, M. —s, —s = merinos en = Merino.
'chat 1. merinoschaap. Me ttiltoieug, 1. =
merinos.
uterfantililch = merkantiel, handels.. .
Merfantil'Inftent, 1. = merkantilistisch stelsel,
menkantilisme.
meebar = merk-, waarneembaar, duidelijk.
Mert'buch, = notitieboekje. mer'fen, ittt).
(b.) = merken: vatten, vermoeden; gewaar
worden, waarnemen; teekenen; (einen letrug,
bie 9.tbrid)t) m.; er bat es mid) m. laffen = hij
heeft 't mij laten m., gevoelen; id) babe mit
ben Zag nicbt gemerft = ik heb den dag niet
onthouden, niet genoteerd; id) lie f3 mir nicbts
m. = ik liet niets m., hield me van den domme ;
mob' gemetft = begrepen; [metret = let op,
past op; auf einett, auf etw. m. = letten op;
einett m. = iem. begrijpenj. uter'rett#Wert =
opmerkenswaardig. Reefer, m. —s, — =
opletter, aanteekenaar, (ook) opmerkingsgave;
(bij de Meistersinger zooveel als) rechter.
ntertlich = merk-, zicht-, waarneembaar;
aanmerkelijk, beduidend. Merl/mai, 1. —(e)s,
—e = merk-, kenteeken.
Mertur', m. = Merkurius. Merfurial'iraut, f. —
bingelkruid. 9Nerfurittiloaffer, 1. = kwikhoudend water. Merturd'fraut, 1. = bingelkruid.
Merfloort, 1. = (voor den tooneelspeler) wacht(woord). nteriloiirbig = merkwaardig, vreemd,
zonderling. merfloiirbigertoeile = merkwaardigerwijze, vreemd genoeg. Meriloarbig.
kit, —, —en = merkwaardigheid, vreemdheid, zonderlingheid. Merrieichen, f. = merk-,
kenteeken.
—n = meerl, merel.
Merle, tv.
m. —s, —e = dwerg-, steenvalk.
Me'rotoinger, m. —s, — = Merowinger.
Merowingisch.
ute'rotoingilch
nterlen, fd)tu. (b.) = ausmeraett. Merrbieh,
1. = vee, waarvan de Boer zich ontdoet.
—n =
9,NeOnllian'ee (spr.: meezaljtlse),
mesalliance.
utefdjug'ge = (iiib.) mesjogge, gek, krankzinnig.
Medinerid'utud, m. — = Mesmerisme (leer van
't dierlijk magnetisme).
Ma'ner, m. —5, — = tempel-, kerkdienaar,
koster.
9,ReloOotalnien, = Mesopotamia. utelopota'.
With = Mesopotamisch.
— = bak (gem,eenschappelijke tafel op
Me 11,
schepen, officierstafel (in Engeland)).
Mefrand, = mis(bediening), dienst.
—=
nteffbar = meetbaar. Meirbarreit,
meetbaarheid. Melfbriel, m. = meetbrief
(voor schepen); ook = Dler3wecbie I.
Meirbube, m. zie Mef3bienet. Merbuch, 1. =
misboek, missaal; marktboek. Meirbube, w. —
kraam. Meffbietter, m. = misdienaar. Merle,
= mis; (jaar)markt, jaarbeurs;
931. Iefen, biSten = de mis lezen, hooren; bas
= dat duurt niet
bauert feine £eip3iger
93103.
lang; ook
menet*, ft. (1.) (bu mist, er mif3t; ma3; ntlif3e;
mi13! gemeffett) = (af)meten; bas Meer m. = de
zee bevaren, zee bouwen ; lid) mit einem tn. (l!).
Mellenien, f. = Messenie. =
Messenisch.
I. Metier, m. —s, — = meter (persoon).
II. Meller, 1. --a, — = mes; mit bem gtof3en

m etallett.

aufftneibett = opsnijden, opscheppen,
liegen; vgl. Stampf, Steble.
Mellerbtintchen, .badchen, = messelegger.
Mellerbefted, = messe-etui. Mellerchen, 1.
—s, — = mesje. Mellergriff, m., =felt, =
hecht, heft van een mes.
Mellertlflinge, w.; .riiden, m.; .1cheibe, tr. =
lemmet van een mes; rug v. e. m.; scheede v.
e. m.
Mellerichnsieb, m. = messemaker.
lchnsiebearbeit, =Ware,
= messemakerswerk, messewaren. Mellerfchnelbe, tr. = suede
(scherp) van een mes; auf eittet
einbetgeben
= heel precies, lichtgeraakt zijn.
fchnitt, m. = messnede.
=
punt van een mes. m. = messteek.
9Xefflreiheit, tv. = jaarbeursvrijheid. OW.
frembe(r), M. = (op de jaarbeurs) koopman
van buiten. Meirgelb, f. = ontvangst (op de
jaarbeurs). Meirgertit, 1. = misvoorwerpen;
meetvoorwerpen: maten en gewichten. Mel'
gelchent, 1. = kermisgeschenk. Meirgetonnb,
misgewaad. 9,)/eirgut, 1. = marktgoed(eren).
Meffhemb,
= mishemd, albe. Me 'ljo l3r
= vaamhout.
Mellia'be, w.
--tt = Messiade, lied van den
Messias.
= Messiaansch.
m.
Messias.
Meffibor', m. —a, — = Messidor, oogstmaand.
Merfing, 1. —s = messing (geelkoper; mengelmoes van Hoog- en Nederduitsch).
MerlinglIbk4, f.; sbraht, m. = messing-1bilk (-plaat); -draad.
mellingen geelkoperen. Merlinggeldjirr, =
vaatwerk van geelkoper. Merlinglynnuter,
m. = messingsmederij. Merlingigmbler, m. =
handelaar in geelgieterswaren.
ty . = geelgieterij. nterfing(i)fch = koeterwaalsch, vgl.
Merlingplatte,
=
plaat geelkoper. m. =
koperslager. Merlingware, tv. = geelgieterswaar. Merlingtvert, f. = geelgieterij ; geelkoper.
Meffratalog, m. = mis-, jaarbeurskatalogus.
= meet-, maatketting.
Meffiette,
Meffiriinser, m. = (ker)miskramer.
Meirleitte, tt). = meetlijn, -koord.
Meirleute, $1. = (ker)mis-, jaarbeursbezoekers.
Mefrner zie 931estter. MefroOler, = misoffer, MeffOrielter, m. mispriester. Met'.
Oft% 1. = lessenaar voor 't missaal.
Meffrute, .ftattge,
meetroede, -stang.
MetrIllchnur, to. ; .ftab, m.; .ftod, m.;
m. = meetlIsnoer; -stang; -stok; -tafel(tje).
Melfloare, m. = (ker)miswaar. Meffwechlel,
m. = mis-, marktwissel (op de jaarbeurs betaalbaar).
Meirlyerfieug, 1. = meetwerktuig.
MefrIltooche,
tv. = jaarbeurs-, misilweek ; -tijd.
—n = (gwst.) maat (een inhoudsMelte,
maat); bak.
Meld*, m. —n, —n = mesties (van gemengd
nl. blank en Indiaansch ras).
Met, m. —(e)s = mede, honingdrank.
used: Stonto (a) meta = conto a meta, voor
gelijke rekening.
Metall', 1. —s, —e = metaal (ook fig.). Metall'.
abet,
= metaalader. metall'artig = metaalachtig. Metall'afche, = metaalasch.Metall'•
belching, m. = metalen beslag, metaalbeslag.
Metall'braht, m. = metaaldraad. Meta'.
breher, m. = (scherts.) fietser. metarien =
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metalen. 9,itetatt'faben, m. = metaaldraad.
MetalliabentantOe, w. = metaaldraadlamp.
Metait'farbe, w. = metaalkleur.
= specie. metalrbaltig = metaalhoudend.
Metalti'que6, 9131. = metallieken (zekere
staatsschuldbrieven). metartilt# = metaalachtig, -houdend, metalliek. metallifte'rett,
1d)w. (b.) = metalizeeren (metaalachtig maken).
Metatt'lltafer, m.; .tunbe, w. = metaalllkever
(-tor); -kunde.
= metallografie (graMetaltogra0bie', w.
veeren op metaalplaat; metaalkunde).
toib', 1. —(e)s, —e = metalloide (niet-metaal).
Metatturgie', — = metallurgie (wetenschap van de metaalbewerking). metalluegiftb =
metallurgisch.
9netantorObo'le, w. —, —it = metamorfoze,
gedaanteverwisseling, herschepping. meta.
morpbolte'ren, icbw. (b.) metamorfozeeren,
van gedaante (doen) veranderen. Meteober,
w. —n = metafora, overdrachte]ijke uitdrukking, beeldspraak. nteta,Oho'vili§ = metaforisch, figuurlijk. 9eta.0§tifir, w. — = metafyzika (leer van 't niet waarneembare, van 't
bovennatuurlijke). meteObtriticb = metafyzisch.
..tbelen = metathezis,
Meta'tbeliO, w.
klankverspringing, omzetting.
metempsychoze,
—tt
9netentOltsto'le, w.
zielsverhuizing.
Meteor', 1. —s, —e = meteoor, luchtsteen.
metetYrig meteorisch. Meteorit', nt. —(e)s,
—e = meteoriet, meteoorsteen. Meteor°tog',
m. —en, —en = meteoroloog. Meteor°togie',
w. — = meteorologie (leer v. d. dampkringsverschijnselen). meteovoto'gile4 = meteorologisch.
9neteoroltoO', 1. —(e)s, —e = meteoroskoop
(toestel om de dampkringsverschijnselen waar te
nemen). MeteorTells, m. = meteoor(steen).
9Reteorloaffer, 1. = meteoorwater (dat door
meteorischen neerslag op de garde komt).
Meter, (u. m.) —5, — = meter, (seherts.
ook = 93/arf III, 2). ntelertang = meters-,
ellenlang. Metermaii, 1. = metermaat,
metrische maat. Melt**ern, = metriek
stelsel.
Metbo'be, w. —tt = methode. Metbo'bit,
w.— = methodiek. Metbo'biter, m. —s, — =
methodikus (die methodisch to werk gaat).
metbo'bilt§ = methodisch. Metbobtft', m.
—en, —en = methodist (aanhanger van een
zekere Chr. sekte). metboblitift§ = methodistisch.
Metbtit'attobol, m. = methylalkohol, houtgeest.
Metier' (spr.: meetjee), 1. —s, —s = metier,
handwerk, ambacht, vak; fie ift and) bei bem
an. = zij is ook bij 't gilde.
Metontottie', to. —, —tt = metonymia, naamverwisseling. metontruttle0 = metonymisch.
Meta*, w. = metope (ruimte tusschen
de balkkoppen, de versiering daarin aangebracht).
Metrit, — = metriek, versleer. =Idle@ =
metrisch, in verzen ; metriek; bas m e
Spftem = 't metrieke stelsel. Metvologle, w.
metrologie, meet-, maatkunde.
—11
Metronome, 1. —5, — = metronoom.
Metrotmle, U3. —, —n = metropolis, metropool,
hoofdstad. Metropotit', m. —en, —en =
metropoliet, bisschop, aartsbisschop van de
Gr. kerk. MetroOolitan', m. —s, —e = metropolitaan. MetroOolitatairc§e, w. = metropolitaankerk, aarthbisschoppelijke hoofdkerk.
metrum, versmaat.
Metrunt, 1. —5, Tetra
metten, vroegdienst.
—tt
Vette, m.

Welch*.

Metttourrt, w. = metworst.
—n = 1. (zekere inhoudsmaat,
Metse, w.
ongev.) schepel; 2. deern, slet, hoer.
Met;etei', w. —, —en = slachting, bloedbad.
tnefiettt, fcbto. (b.) = moorden, slachten, een
bloedbad aanrichten. Metgelfu#,Oe, w.(ibb.) =
balkebrij, worstsoep.
Meriengetb, 1. = maalloon. lutetium* =
schepelsgewijs.
meirgen, fcbto. (b.) = (fbb.) slachten. Metrger,
m. —s, — = (f bb.) slager, vleeschhouwer.
Metrgerburft§e, m. = slagersjongen. 9,)/eCger.
hang, m. = vergeefsche loop.
—s ameubleWleublement' (spr.:
ment.
m.
=
sluipmoord.
MeuAel.
Men'tbettnorb,
marbev, m. = sluipmoordenaar. uteu'rbet.
marbertle0 = meucblerlfcb. meu'Aeltt, Trim.
(b.) = vermoorden, sluipmoord plegen.
Men'tbetrotte, = bende sluipmoordenaars.
MettiOler, m. —s, — = sluipmoordenaar.
menttleriftb, ntemblingb = verraderlijk, door
sluipmoord.
Mettle, w. —n = koppel, troep, bende.
[mettle**, idjw. (b.) = muiten]. Meuterei', w.
—, —en = muiterij, oproer. Meteterer, m. —s,
— = muiter, oproermaker. tneulerilcb =
muitend, oproerig.
Megitalter, m. —s, — = Mexikaan. meet tt'.
= Mexikaansch. Me'gtfo, = Mexiko.
U. 6. 8. = mitteleuropilifcbe 3eit.
—n = (P.) metsieje (buitenw.
kansje).
Measa'ne, w. —n, Menattitt i , I. —s, —e =
entresol, tusschenverdieping. alleiplatnatti,
m. = mezzosopraan.
mf = mezzoforte: halfsterk. mg =
gramm. m. $). = mein .5 err. in. 4•0. =
melte berren. mljb. = mitteibecbbeutid).
Mia6Itta, 1. —s, .. men = miasma (smetstof in
de lucid). ntiaiiiltalift§ = miasmatisch.
minn'en, icbw. (1.) = miauwen, mauwen.
Ittic# = (9111. 3u id)) mij, me.
aniAael, m. = Michael, Michel. Mit§aeliO(feft),
1. = Sint-Michiel (29 Sept.). Micke'llOferiett,
= St.-Michielsvakantie, herfstvakantie.
9i*te'll6nteffe, w. = St.-Michiels-, najaarsbeurs. Micbaelikag, m. = =felt.
9/Met, m. = Michiel, Michel, sul, lomperd,
kinkel; ber beutid)e 9M. = de Duitsche Michel,
ber
de (goede, eenvoudige) Duitscher;
droomer, suffer, Jan Salle.
Zretumer
Miibetan'geto, Milbet Ittt'geto (spr.: mikelandzjeloo), m. = Michel Angelo.
Miermad, m. —(e)s = poespas, mengelmoes.
Mie'ber, 1. —s, — = keurs, lijfje, korsage.
*Melvin = (berl.) ziekelijk, slap.
Melte, w. —rt = gelaat(suitdrukking),
trek; 901. mad)en = doen alsof, den schijn
aannemen, zich (naar den schijn) gereed maken
om ; gute 93/. urn beien Cpiei macben =
zich goed houden; obne erne 93/. 3u ver3ieben =
zonder een spier te vertrekken. Mie'nett.
beutev, m. = gelaatkundige. Mte'nenbeuterei,
-tuttbe, w. = gelaatkunde. Mie'nettfOiel, =
spel van de gelaatstrekken.
—n = heggekruid; sterremuur.
I. %nein,
II. Mie've, w. —n = (gwst. voor) limes le.
mie'rig = kaal, sjofel ; m.. er Stnopf = kale
jakhals.
(jilb.) leelijk, ellendig, naar.
mie$
Marietje, Mies (ook = Wtiw),
w.
poes, muizepoes,
w,
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Miele', 1. —5, — = liefje, vriendinnetje.
Miefelei i , to. —, —en = minnarij, amourette.
Mieletittcbt, w. zie %IWO). ntieleffiirbtig =
melaatsch; (d ft.) aambeiachtig, aan aambeien lijdende.
Mielelieter, m. = zwartkijker, zuurmuil.
utielepetrig = gemelijk, zuur, in de piepzak.
MieWntufcbet, w. — (blauwe eetbare) mossel.
Oniet(0)'bebingung, w. = huurvoorwaarde.
I. Miele, w. —, —tt = hoop (graan), stapel,
mijt. II. Miele, w. —, —n = mijt, made,
worm. III. Miele, w. —, —n = huur(prijs);
Sur 9J/. wobnen = in huur hebben; in bie 911.
nebmett = in huur nemen.
9NieteinigungOamt, f. = huurkommissie. ude'.
ten, fcbw. (ti.) = (aBobnung, Hagen, ecbiff,
RIaDier, Stnecbt, Magb, q3ferb) huren; (Scbiff
ook) bevrachten. Miegenitiger, m. = huisjesmelker. Miet(Wentlebtibigung, w. = vergoeding voor huishuur. Ogieger, m. —s, — =
huurder. MietWertrag, m. = opbrengst van
de huur. Mieffrau, w. = (ver)huurster.
utietirei = huurvrij, vrij van huur. Miet.
fubre, w. = huurrijtuig. Mieffulytnattn, m. =
rijtuigverhuurder. Mietlublitterf, 1. = huurrijtuig. Miet(6) igetb, 1. = handgeld; huur(geld).
Miet(6) 111groltbett, m.; ibaub, 1. = huurilpenning(en); -huis.
Mierberr, m. = (ver)huurder.
Miet'lliabr, 1.; itaferne, to.; .fttetbt, m. —
huurlijaar; -kazerne; -knecht ((huisknecht).
Miet'lltontraft, m.; •leute, 3I. — huurllkontrakt; -ders.
Mietling, m. —s, —e = huurling; (nrbb.)
hoop, stapel (vooral van rapen), kuil vol rapen.
Miettobn, m. = huur, loon. Miettnatttt, m.,
.0artei, w. = huurder.
Met'114/fennig, m.; .pferb, 1.; .preiO, m.;
sitatt, m. = huurljpenning; -paard; -prijs; -stal.
Miet'iteuer, w. = belasting op de huurwaarde.
Miettater, m. ----- huur(geld), huishuur.
Miet(6)1r104en, $1. = huurtroepen.
Mietlitterbtiltni4, 1.; •tterftiberung, w.; 'bairn,
m.; .tnagett, m. = huurllbetrekking; -verzekering; -kontrakt; -rijtuig.
ntietlueile = bijwijze van huur, in huur.
Mietlitvert, m.; stoobnung. w.; •ieit, w. =
huurlfwaarde; -woning; -tijd.
Miefiettet, m. = huurplank, -bord(je); ber
9'1. blingt 1)eraus = hemd uit de broek (zal tafel
dekken)1 litiet4itt6, m. = huishuur.
Mie'i(e), t13. —, ..3ett = Marietje, Miesje;
poes(je)!
Mignon' (spr.: mienjO), m. —s, —5 = mignon,
lieveling.
Migrirne, w. —, —it = migraine.
Migration', to. —, —en = migratie: verhuizing, ('t) trekken (van massa's menschen,
vogels enz.).
Miinbeer', m. —5, —s = Mijnheer, Hollander.
'Riga, w. = mika.
Mita'bo, tn. —5, —5 = mikado (keizer van Japan).
Mitro'be, w. —, —n, Mitro'bion, 1. --s,
.. been = mikrobe. MitrotoOlno0, m. — =
mikrokosmos (de mensch als een wereld in
't klein). Mitronteter, 1. (u. m.) = mikrometer
(om kleine almetingen to meten). Mitra0bon',
1. —5, —e = mikrofoon (om zeer kleine
geruischente vernemen). Mirvoitop',1. —s, —emikroskoop. tnifroitoOle'rett, icbto. (1i.) =
mokroskopeeren. utitroffo'0110 = mikroskopisch. Mirrosepbage, m. —n, —tt
raikrocejaaj, ideinhoofdige.

Inititar.

Milan', m. —s, —e = vrouw, milaan.
Milanele, m. —U, —n = Milanees.
Mille, w. —, —n = mijt, made, worm. tuitlig
= vol maden, vol wormen.
Mild, w. — = melk; hom; bas Rom ftebt in
ber 9)I. = is nog niet rUp; er tat nid)t aid
in bie 9J1. 3u broden (10, hij heeft 't niet ruim.
Mitcbi aber, w. = melkader. utildrartig =
melkachtig. 9)Mcfrbart, m. = melk-, vlasbaard, melkmuil. Mit4'bebart, m. = (de)
benoodigde melk.
MileVlbrei, m.; •brot, 1. = melklIpap ; -brood.
Miltt'bruber, m. = zoogbroeder. Milit'bureau,
1. = melkhuis, melkstandje; (ook scherts. voor
boezem). Mitib'bittet, w. = melkdistel. MILO'.
chum m. = melkemmer. mil'ebett, fd)w. (1.) =
melkgeven; eine mild) enbe Rub = een m.. de
koe, melkkoetje. Mit'cber, m. —s, —, tnit'•
eberner Bering = hommer. Mittlrfarbe, to.
= melkkleur. miltblarben, •farbig = melkkleurig.
Mittblifieber, 1.; atialibe, w.; 'frau, to. =
melkIlkoorts (zogkoorts); -flesch; -vrouw.
tnitcb'gebettb = melkgevend. Mikb'geftifi, 1. =
vaatwerk voor melk, melkvat. Militrgta&, 1. =
melkglas. Milcbigtiltie, w. = gort-in-de-melk.
ntit'cbittt, mircbig = melkhoudend; melkachtig ; melkkleurig.
Miltbilialb, f .; crammer, w.; itanne, w. =
melkilkalf (zuigkalf); -kamer (melkerij); -kan.
Mitcb'llretter, m.; -Nit, w. ; .trug, m.; -Tithe!,
m. = melkIlinrichting; -kost; -kan; -emmer.
9XMO'llfttb, w.; ^Tur, ID. = melkfikoe; -kuur.
Milling, m. —s, —e = zuigeling; hommer.
Mitcb'lltotat, 1.; ontibibett, 1.; ammo*, m.;
.tneffer, m. = mellOsalon (-inrichting); -meisje
(-mead); -man (-boer); -meter (-weger).
Mitchlter zie 9J/iId)er. MildrOattfrberei, w. =
melkknoeierij. Mitcb'reI4, m. = rijstemelk.
MiWillaft, m.; ',Wye, to.; .10rant, m.;
..iiiffet, w. = melkilsap; -zuur; -kast; -schotel.
Mitcblittuein, 1. = speenvarken.Miteirlebtoefter,
w. = zoogzuster.
Milcblifeibe, w.; .14/eile, w.; qtrate, w. =
melkilteems (-zeef); -spijs; -weg.
Miltb'llittitpe, to.; •toof, m. = melklisoep (-pap);
-pot (-pan).
Mitcblutb, 1. = zijgdoek.
Mitcb'lltoirtf4aft, w.; qabn, m.; -ruder, m. =
melklihuis (-inrichting); -tand; -suiker.
ntit'b(e) = zacht, niet streng, goedaardig;
[mild, vrijgevig] ; ein m . . er IRegen = een
zachte, malsche regen; m..e etiftuttg = vrome
stichting, liefdadigheidswerk; feitte m..e battb
auf tun = zijn milde hand openen ; m . . e
Ilaben = liefdegaven. Mit'be, w. — zachtheid, goedaardigheid, vriendelijkheid, [mildheld]. [utit'ben, icbw. (1.) = zacht doen afhellen]. tnit'bern, Ito). (t.) = (ein Udell,
eine strafe, Scbmer3en, eitten) verzachten,
verlichten, temperen; (ben etmer3) lenigen;
[zachter stemmen, bedaren] ; In .. be limittittbe =
3ubilligett— verzachtende omstandigheden aannemen, laten gelden. Mit'berung, w.—, —en =
verzachting enz.
Mit'beruttg011gruttb, m.; stnittel, 1. = verzachtende omstandigheid; verzachtend middel.
utilb'bergig = zacht, teerhartig, weldadig.
utitb're14 = weldadig. ntilbliitig = mild(dadig), weldoend. Milbliitigteit, w. — milddadigheid enz.
Milieu' (spr.: mieljo), T. —s, —s = milieu.
BMW', 1. —s = krijgswezen, solOtt30411d,
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leger; m. —s, —e = militair, soldaat.
Milittientitutirter, m. = oud-militair, die
aanspraak heeft op een burgerbetrekking.
Milittiettrat, m. = officier van gezondheid.
Milittiellbeantte(r), m.; .bebollIntitOtigte(r),
m.; .bieurt, m. = militair ambtenaar; m.
gevolmachtigde; m..e dienst.
milittiefromm = mak in den dienst, in 't vuur.
krijgsraad, (militair
1.
= Mil. Grenzen
rechter). Milittiegrenie,
= militair. Bi1i'
(in Oostenr.).
tariWmitO, m. — = militarisme. ntilitari'.
=
Mid) =
Milittientu
m. = verlofpas.
militaire muziek.
= dienstplichtig.
sitaat, m.; •ftattb, m. =
militaire school; m. staat; m. stand.
Militde.Seteriniie.lttabentie', w. = militaire
veeartsenijschool.
letuelett, 1. = krijgswezen (alles wet 't leger betreft).
m. = militaire Willemsorde.
w. —, —en = landweer, landstorm,
volksweerbaarheid.
lieflalle, w. = lichting.
Min zie JJ1 u II.
mille,
duizend.
—
=
Mille, 1.
1. —s, ..nien = millennium, duizend-jaar.
lliarbete, m. —s, —e = milliardair.
be, m. —n = milliard, 1000 millioen.
Milti Ilgramm',1.; .nteler, 1. u. m. = milligram;
-meter.
flunk',
m. —, —en = millioen.
million'.
m. —s, —e = millionair.
1. —s, — = 't m.
tel = millioenste (deel);
— = milreis (Port. + I 2,70).
1.
—, —en = milt. Mili'iteMen, 1. =
steek in de zijde, in de milt. Mil3'fitc4t, w. =
miltzucht, hypochondrie, spleen, melankolie.
miltzuchtig, hypochondrisch.
= mime, tooneelspeler,
m. —n,
eig. „nabootser". ntilnen, ichu). (b.) = tooneel—
spelen, spelen voor; doen alsof.
= mimiek, gebarespel; (ook: zaak, ding, boel).
m. —s, — zie
w. — = mimicry (nabootsend aanpassingsvermogen bij dieren). = mimisch,
gebare...
Mintlne1grei6, mint'uteln zie Mumm eI. . .
—n = mimoza, kruidje-roerMime*,
me-niet.
Min. = ainute.
Milta, ID. = Mina.
Mittavetr, I. —(e)s, —e (u. —s) = minaret.
MittAett, 1. = Mientje, Mijntje.
min'ber = minder, kleiner, Beringer, lager.
Mitt'berftruber, m. = minderbroeder, Minoriet,
Franciskaner.Mitebereinunlinte, m. = mindere
ontvangst. Min'berheit, w. —, —en = minderheid. tnitt'berVibrig = minderjarig. Min'ber.
w. — = minderjarigheid..9)lin'ber•
faufmann, m. = kleinere koopman. min'bern,
fd)to. (b.) = (ver)minderen; (beim Striden)
minderen.Min'berung, w. —, —en (ver)mindering. Min'bertvert, m. = minderwaardigheid. min'bertnertig = minderwaardig, inferieur. Min'bertuertigfeit,
— = minderwaardigheid, inferioriteit.
minderheid, kleiner getal; in ber 931. fein = in
de m. zijn.
I. min'beit = minst, geringst; nicbt bas m..e =
niet 't minst ; 3um m . en = voor 't minst,
ten minste; nid)t im m.. en = niet in 't minst,
in 't minst niet, volstrekt niet. II. Min'beit...
= minimum..., laagst.

min'beiten# = minstens. 9,Nitt'beitforbernbe(r),
m. = laagste inschrijver, minst vragende.
Min'beittunt, 1. = minimum. Min'beitlali,
m. = minimum(-loon, -prijs, -tarief enz.).
I. Mi'ne, to. zie Dtin a. II. Mi'ne, w. —n =
mijn (groeve); (spring)mijn; er Ia13t alle
fpringen = hij stelt alles in 't werk, wendt alle
mogelijke middelen aan.
ai'nettlIbatt, m.; •gang, m.; sgraber, m. =
mijnllbouw; - gang; - graver.
Milten11010, m.;
m.; =Yammer, w. =
mijnIlingang; - haard; - kamer ( - oven).
Miltenfrieg, m. = mijneoorlog. ailtettlabung,
tu. = mijnlading. Mi'nettleger, tn.
mijnelegger, -strooier.
=
qm.
Mi'nettileaOier,
.trictter, m.; •tuerte,
mijnilaandeel ; -trechter; -waarden (-aandeelen).
—n = (een koper)erts.
1. —s, —e u. —ten = mineraal, delfstof.
Minerebab, 1. = mineraal bad.
MineralienlItabittett, 1.; .lammlung,
=
delfstoffeijkabinet (-muzeum); -verzameling.
= mineraal. Mineralog', m. —en,
—en = mineraloog, delfstofkundige. Mine•
ralogie', w. — = mineralogie. mitteralo'giN
= mineralogisch. Minerequelle,
= minerale bron. Mitterarreitt, = delfstofferijk.
Minerallealler, 1. = mineraal-, spuitwater.
Mineeba, ru. = Minerva, godin der wijsheid.
Mineue, m. —s, —e = mineur (geniesoldaat
voor de mijnen); (beu.) haussier.
9,Niniatue, m. —, —en = miniatuur; kleinteekening.
MittintuellauOgabe, w.; %bin), 1.; stnaler, m. =
miniatuurIluitgave ; -beeld; -schilder.
minieren, idrao. (b.) = ondermijnen, -graven.
Mittie'rer, m. —5, — = mijngraver, mineur.
Minintal'ilbetrag, m.; .getuit§t, 1. = kleinste,
minimumlIbedrag; -gewicht.
Minimum, 1. —s, ..ma = minimum.
m. —s, — = minister; vgl. ans.
wartig, 3nnere e. a. Mittifteriarbeautte(r),
m. = ambtenaar aan 't ministerie. Mittifterial'•
birettor, m. = direkteur aan een ministerieel
departement; (ook onderscheidingstitel).
nifteriarerlat, m. = ministerieel besluit.
Minifteriarrat, m. = rapporteur (in een
ministerie). Minifterial'bererbnung, =
ministerieele verordening, m. cirkulaire. mi.
nifteriell' = ministerieel. Minifte'rium, 1. —s,
..rien = ministerie (i. a. b.); (ook) gezamenlijke
geestelijken van een parochie.
MinFiterlifonferett3, to.; •frill6, w. = minister!'
konferentie; - krizis (ministerieele kr.).
m.; .rat, m.; .relibent,
m. = ministerliprezident (eerste m.); -raad;
-rezident.
Mittilterberatittvertliihfeit, ro. = ministerieele
verantwoordelijkheid. Mittilterteedifel, m. =
wisseling van ministerie, van ministers.
Miniftrant, m. —en, —en = ministrant,
misdienaar. mittiltrie'ven, id)to. (1).) = ministreeren (den priester bij 't altaar helper).
= Mina.
Min'tta,
1. =
— = min, liefde.
Mittlte,
minnelied. utin'nen, fcbtv. (b.) = (be)minnen.
m.; =larger (=finger), m. =
minnellzang; -zanger.
mitt'nig(litt) = (poet.) lieflijk, aanminnig, teer.
Minorat, 1. —(e)s, —e = minoraat, recht van
den jongste op 't erfgoed, dat erfgoed zelf.
minarenn' = minderjarig. Minoretntitiir, w.
tn. —en,
— = minderjarigheid.
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—en = Minberbruber. "Nittovititt, ID. -,
—en = minderheid.
"Nittotatte, m. —s, —en, 9Nittotatt'vuO, m.
. • ren — = Minotaurus (monster: stiermensch).
Min'We", m. —s, —s = minstreel, speelman.
9Nittuenb', M. —en, —en = aftrektal. miltttO —
minus, min; bas 9J1. = 't ontbrekende, 't
tekort. "NrituOvidjen, 1. = minus-, minteeken.
—, —11 = kleine letter.
9NinttO'rel,
Minute, w. —n = minuut. mittulettlang =
minutenlang.
I.; .3eigev, m. =
NittulenfluOv, m. ;
minuutlfhorloge; -werk; -wijzer.
= kleinigheden. minttii00' =
Wm*
minutieus.
w. = munt, ment (een plant).
utiv (Dat. 3u icb) = (aan of voor) mij; m. nid)ts,
bir nid)ts = zonder zich om iem. of iets te
bekommeren; fo m. nid)ts, bir nid)ts Itif3t `id)
bets nid)t mad)en = zoo maar eventjes is dat
niet te doen; wie bu m., fo id) bir = leer
om leer.
= mirabelle (een pruim).
%/tubeI'le, ID. —,
9Niva'rel, 1. —s, — = mirakel, wonder.
—n = (vizier)korrel.
w.
93liv'te zie 9Jlt)rte.
m. —5, —s = mirza, heer.
Mir
Nilantkrop' m. —en, —en = misanthroop
menschehater. 93lilatttOroPie', w. — =
misanthropic, menschehaat. milatittgo'pile# =
misanthropisch, menschehatend.
mengbaar. 9)1i1c4'e0e, w. = geutiWbav
mengd huwelijk. m. —s = mengkoren.
milttett, icfm. (1.) = (0ift, Wailer unb IBein,
MetaIle) (ver)mengen ; (bie Rotten) schudden,
wasschen, meleeren; mil* bid) nid)t bittein =
bemoei je er niet mee; gemild)t(OefeIlid)aft,
Ebe, Ebor) = gemengd. "NifeWfutter, 1. =
mengvoe(de)r. 9tifeWfont, f = mengkoren.
m. —s, —e = (iem., iets van)
gemengd ras, kleurling; mengvoe(de)r. 9)1i1cO's
utalc4, m. —es, —e = mengelmoes, poespas.
9Jlift4Ita, to. — = misjna (verklaring van de
schriftelijke leer v. d. Joden).
— =-- (jdb.) misjpoche, familie,
Initt#01e,
kliek, troep.
93tilcirtvattr, m. = mengdrank. 9ile§ung, m. —,
—en =, mengsel, (ver)menging, mixtuur; (met.)
alliage. 9liltiMilfOretfotutta, mengingrekening. 9Niftt'Uolt, 1. = gemengd ras.
WillttloitOvuttg, w. = dubbele standaard.
w. —n = mise, premie ineens, inleg.
['Nile', f. —s, —s = jong meisje ; vgl. ti ef el;
*titian, fcbto. (b.) = wat vrijen].
mileva'bel = mizerabel, ellendig, jammerlijk.
We've, w. — = misere, ellende. Mileve've,
1. —s, —s = miserere (R.-K. kerkgezang;
een darmziekte).
m. —en, —en = misogynes, vrouwehater.
—n = mispel.
w.
Tliffes = miss, juffrouw, mejuffrouw.
utifsaWtett Mart. ntif3acbtet), i d)W. (b.) =
verachten, minachten, geringschatten. Miff
affittorg, w. = verachting enz.
I. 9Niffal'(e), 1. —(e)s, —e(n)= missaal, misboek.
II. %WW1 , m. — = missaal (groote drukletter).
I. [mit'be0agen, fcbm. (b.) = mishagen,
-vallen]. II. "Niffbebagett, —s = misbehagen,
onbehaaglijkheid, onaangename stemming.
[93lifj'betiebig zie mif3liebig].
w. = misvorming; wangedrocht.
Mart. mi13billigt beffer als: germ 3bilIigt),

mij1i4j.

fdtto. (b.) = misbillijken, afkeuren. 'MOW.
ligung, m. — = afkeuring, blaam.
9NiffüvautO, m. = misbruik. mitbraulten
(3art. mil3braucbt) id)w. (b.) = misbruiken,
misbruik maken van; (ben 1lamen (gottes)
ijdellijk gebruiken. tniffbviiuttlir0 = verkeerd(elijk), ongeoorloofd, ten onrechte. 9Niffbuttb,
m.,
1. = monsterverbond;
(soms) mesalliance.
inijbeu'ten ( 3art. mibb Wier), [dm. (b.) =
misdui'den, verkeerd uitleggen, kwalijk nemen.
INifiben'tung, w. = misdui'ding, verkeerde
uitlegging.
icbw. (1.) = (ver)missen, niet zien,
't gemis voelen, ontberen; etw. nid)t m.
fOnnert = er niet buiten kunnen. nifer.
foto, m. = slechte uitslag, sl. afloop, mislukking, tegenspoed, echec, fiasco. 'Xiffernte,
tv. = misgewas, mislukte oogst. Wtilletat, to. =
misdaad, euveldaad. Mirietatev, m.
misdadiger, boosdoener. m. = miskraam.
I. ntitfallat, it. (b.) = mishagen, onaangenaam
zijn, hinderen. II. Mifilallen, 1. = misnoegen,
tegenzin.
=. onaangenaam; m. bemerlen, lid)
m. fiber (9111.) tiuf3ertt = afkeurend opmerken,
zich afk., ongunstig over iets uitlaten. 9Nit's
fall6be3eugung, w. = betuiging van ontevredenheid. Ittifilarbett, sfavbig = wankleurig,
leelijk.
iniffneartet = ontaard, uit den aard geslagen.
Siirgeburt, w. = misgeboorte, wangedrocht;
miskraam. 9Niffnefii01, = gevoel van onbehaaglijkheid. miirgelaunt = slecht geluimd,
sl. gemutst, in een sl. humeur, ontstemd.
9Niffeeptid, 1. = tegenspoed, ongeluk(kig lot).
MiWgettaft, w. = wangestalte, -gedrocht;
-staltigheid. miirgettalt (et) = wanstaltig,
misvormd. miWgeitimutt = slecht gestemd,
= misgewas, geontstemd. Mifgetoettbd,
drochtelijk gewas. fcbm. (1.) =
mislukken. utifIgattltett, Ito). (b.) = misgunnen, benijden. miff gveifen, ft. (b.) =
f e big r elf en. 91tiffeviff, m. = misgreep, verkeerde greep, vergissing, font; einert fit. tun =
verkeerd grijpen; een misgreep doen, zich
vergissen. "Niirguttit, w. = of-, wangunst, nijd.
miff giittitig = wan-, afgunstig, jaloersch.
tttifsbatt'beht (3art. mif3ban'b elt), fcbto. (b.) =
[misdoen, verkeerd doen], mishandelen.
imnbluttg, to. = mishandeling. 9tiffbeivat,
w. = mesalliance, huwelijk beneden stand.
[ttifrOellin = niet overfenstemmend, oneens].
9M1C4elligteit, w. —, —en = oneensgezindheid, oneenigheid, verdeeldheid, [meenings]verschil, geschil. [Ittifibü'vett, icbw. (b.) =
verkeerd hooren].
w. —, —en = missie, zending;
innere 9N. = inwendige z. . Aide,
m. —s, —e = missionaris, zendeling."Niiliott4.
attftalt, w. = zendelingehuis.
m. = zendelingegefellIttaft, w.,
nootschap.
—n =
m.
1. —s, —e,
missieve, zendbrief, schrijven.
Miriam = slecht jaar.
utitren'tten, id)w. (1.) (soms) = verfenttert.
9Niirtiattg, m. = wanklank, valsche klank.
9liWtrebit, m. = diskrediet, ongunst, ongenade.
ittifflauttile0 zie mif3geictunt. utifflitt =
twijfelachtig, onzeker, hachelijk, netelig; id)
befanb mid) in eitter m.. en £age = in een
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h.. en toestand, n..e pozitie, moeilijk parket.
Miffticbteit, w. — = twijfelachtigheid enz.
ntiffliebig = onaangenaam; aikeurend; ontevreden; onbemind; rid) bet einem m. macbett =
bij iem uit de gunst (ge)raken. 9tiirtiebigteit,
w. = onaangenaamheid; niet-in-den-smaakvallen, ('t) niet-gewild-zijn. tnifilitegen, rt. (1.)
(es mir3lingt ; es miBiang; mir31Zinge; mii3fungen)
= mislukken; es tit ibm miBiungen = (ook)
hij is er niet in geslaagd.
Niffntut, m. = neerslachtigheid, mismoedigheid, wrevel. utiffututio, .tniitig = mismoedig.
Mir*stet, m. — = arsenikkies.
ntitvalen, it. (f.) = mislukken, slecht uitvallen,
verongelukken, bederven; [ontraden, afraden];
eitt m.. es Slinb = bedorven, slecht opgevoed
kind. [Niffvebe, w. = kwaadsprekendheid,
praatjes].
Slifitanb, m. = misstand, verkeerdheid, gebrek; [leelijks, wat niet goed staat]. miff.
ftintuten, fcbw. (ti.) = ontstemmen. %titian*.
=no, w. = slechte stemming, sl. humeur,
ontstemming.
Niffton, m. = mistoon, wanklank, -geluid.
utifftanen u. utifita'nen, fcbw. (1.) = valsch
klinken, wanklinkend zijn. *ntifftüttig =
wanklinkend, valsch.
I. ntifitvau'en (3att. mir3 t r au t), fcbw. (1).) =
(einem) wantrouwen, geen vertrouwen hebben
in. II. Stifftvauett, 1. —s = wantrouwen,
argwaan: 9:1/. gegen einen begert, O. in
einen retell = iem. wantrouwen, w. tegen iem.
hebben.
MifftrauenObetunt, 1. = votum van wanwantrouwend, wantrouwen. utifftvattifsb
trouwig, achterdochtig. 99/Whitt, m. =
el)Itritt.
Witiffbergniigen, 1. = misnoegen, ontevredenheid. utiffbergniigt = misnoegd, ontevreden.
Milrberbtittnid, f. = wanverhouding, onevenredigheid; gemis aan overeenstemming, slechte
misverstandhouding. Miffberittinbnid, f.
=
verstand, -vatting. milrberfteb(e)n, unr
misverstaan, verkeerd verstaan.
WItiftvad)6, m. —es = misgewas; slechte,
mislukte oogst. alait'Weifung, w. = miswijzing
(v. d. magneetnaald). 9Xitluirtfitaft, w. =
wanbeheer. 1. = misnoegen, ontevredenheid.
m. —es = mest, mist; (zm.) nevel, mist;
(stud.) zottepraat; bas in nicbt auf reinem
gervacbien = dat is geen koekje van zijn eigen
deeg, komt niet uit zijn koker; fiimmre bid) mu
beinen eigneu 21:1/. = bemoei je met je eigen
bemoeisel; vgl.G elb. Mift'bauev, m. = mesthoer ; putreiniger.9)/iit'beet, 1. = broeibed,-bak.
w. —n= mistel, vogellijm, marentak.
fd)w. (b.) = mesten. 9Rift'fint, m. =
smeerpoes, vuilik.
Mift'forte, w. = mestvork; (seherts.) hand,
poot.
anift'llgabel, W.; .fintbe, w.; •baufen, m.;
-bof, m. = mestIlvork; -put; -hoop; -vaalt.
**Ong = vol mest, vuil; (zm.) mistig, nevelig.
lift'lifauc e, w.; =Lifer,
w.;
tv. = mestligier; -kever; -poel; -kuil.
niftrar, m. —s, —e = mistral (koude, noordewind in Z.-Frankrijk).
Miftluagett, m. = mestwagen, mestkar.
Witidgetta'neen, %Mellen, F131. = allerlei,
mengelwerk.
I. snit, 93rtip. mit Zaf. = met; ook anglers:
bts m. bem vierten Zuli = tot en met den

Wiitgefangene(t).

4 Juli; NJ: einen nt. stamen nennen, einlabett
= iem. bij zijn naam enz. ; in: m. einem hBort =
in e6n woord; m. ?ant annebmen = in dank;
m. einem Odle, m. einmal = ineens; onder: m.
43roteit Burildfcbidett = onder protest; op: m.
einem Male, m. einmal = opeens; m. Bwattaig
Zabren = op twintigjarigen leeftijd; einen m.
etw. bewirten = iem. op lets onthalen, trakteeren; over: icb bin m. ibm Bufrteben = over
hem; te: m. hRed)t = terecht; m. Unrecbt = ten
onrechte; m. Weuer unb ecbwert = te vuur en
te zwaard; m. genauer 9/ot = ternauwernood;
verieben = van iets voorzien;
van: m.
etnen m. verfcbonen = iem. van lets verschoonen; m. einem Colin nieberfommen =
van een noon bevallen; zonder voorz.: m.
nid)ten = volstrekt niet, welneen; ein 931a/tit
m. 9/amen l3 = genaamd P. II. mit, MD. =
me(d)e, ook; id) bin m. babel = ik doe ook
mee; m. im 9lat fiten = ook in den draad
zitten.
9flitlifteite(r) = tweede oudste. Mit'antse.
medebeklaagde. mit'arbetten,
flagte(v)
fcbw.
= me(de)-, samenwerken. altar.
beiter, m. = medewerker.
mit'begveifen, (1.) = mee, bij in begrijpen,
vervatten. initlefoututen, g. (1) .) = me(d)ekrijgen (ook als bruidschat), tevens krijgen.
m. = medebezit, gemeenschappelijk
bezit. anitlefttpv, m. = medeeigenaar.
mit'beteiligt (an einer Cade) = ook deelhebbend aan, betrokken in (een zaak).
WO, m. —(e)s = mededinging, konkurrentie.
mit'beWevben fhb, fcbm. (1.) = me(d)edingen,
me(d)esolliciteeren. Mit'beWerber, m. = mededinger, medesollicitant. Mit'beWerbung, w. =
mededinging. Mit'besssobnev, m. medebewoner. mit'beaablen, fdp. (b.) = me(d)ebetalen, ook betalen; fur einen m. = voor iem.
—rt zie
betalen. Mit'bringe, w.
me(d)e-,
bringia mit'bringeu, um% (b.)
aanbrengen; [me(d)ebrengen, tot natuurlijk gevolg hebben = mit lid) bringer* 9nit'fivingfel,
1. —s, — = welkomthuis, kadootje; er fommt
nie °brie
= hij brengt altijd wat mee.
9llit'brubev, m. = medebroeder, naaste.
m. = medeburger.
broeder in Christus, medeMitAtift, m.
christen.
mit'biivfen, um. (b.) = me(d)emogen.
medeeigendom, -bezit(ting).
9Nit'eige4tutts, 1.
Siteigentiintev, m. = medeeigenaar. mitein.
an'bev, = met elkander, samen. usit'ent#fin.
ben, g. (b.) = me(d)e(ge)voelen, sympathizeeren. MitemOlinbung, w. = medegevoel,
sympathie.
Mit'erbe, m. = medeerfgenaam. mit'evben, ftbw.
(ti.) medeerven. mit'etieben, id)w. (b.) =
meebeleven, -maken. mit'effett, it. (b.) =
me(d)eeten. =Weller, m. = me(d)eeter,
kommensaal, tafelgenoot; vetpuistje.
meerijden (in rijtuig),
mitlabven, ft. (1.)
-varen; [einem m. = met iem. handelen, iem.
bejegenen]. tnitlaftett, fcbw. (1.) me(d)evasten, ook vasten. utiffolgenb = bijgaand
inliggend enz. mit'fveuenb = zich mede verheugend. fdpv. (1.) = me(d)e(ge)voelen. utiffiibven, fcbw. (1.) = me( d) evoeren ,
-sleepen, -brengen.
Mit'grabe zie sgif t. =Ulla% m. = medegast.
mit'geben, rt. (b.) = me(d)egeven (ook als
931itgift). Sit'gebvaust, m. = medegebruik,
gemeenschappelijk gebruik. 9titgefattgette(r)
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= medegevangene. 9,13it'oeffib1, 1. = me(d)egevoel, sympathie. Inirgeb(e)n, unr (1.) =
me(d)egaan; bas gebt fo mit = 't gaat nog al.
Mitgenuji, m. medegenot, wederkeerig
genot, medegebruik. Mit'gefitapf, 1. = medeschepsel, gelijke, naaste.
m. =
metgezel, kameraad. 9)3it'oift, w. = bruidschat,
(mede)lid.
huwelijksgift. Mitglieb, 1.
glieberbersei4n16, 1. = ledelijst. Mit'glieber•
ia0t, w. = ledetal. 9rnit'filiebldjaft, w. =
(mede)lidmaatschap. 9)3itglieb6farte, w. =
bewijs van lidmaatschap.
ntitbaben, unr. (b.) = meehebben. utit'§altett,
ft. (b.) = mede, ook houden; meedoen; id)
balte aut mit = doe ook mee. mit'belfen,
ft. (b.) = me(d)ehelpen, steunen; me(d)ewerken. Mit'belfer, m. me(d)ehelper.
Mit'beratt4geber, m. = medeuitgever.
bertKaft, tv. = medeheerschappij. 9nit's
berrftigr, m. = medeheerscher.
w. = (mede)hulp, steun, bijstand. ittitbin' =
derhalve, bijgevolg, dus.
[Mitbtibat', -(e)s Mithridaat (eentegengin.
Mitigation', Iv. - = mitigatie, verzachting.
tnitigie'ven, fcbw. (b.) = mitigeeren, verzachten, lenigen.
Mitinbaber, m. = medeeigenaar; lid van een
firma, associe.
= me(d)evechten,
Inittiitnpfen, icbm.
-strijden. m. = medestrijder.
MitlIngev, m. = medeklager, -Sischer. ntit'a
busmen, ft. (1.) = me(d)ekomen, - gaan;
volgen, meegaan (ook fig.); (ook) overgaan
(in school). utittannett, unr. (b.) = meekunnen.
tnitgallen, rt. (b.) me(d)e laten (gaan, komen
enz.). ntitgauten, fcbw. (1).) = medeklinken.
SWUM, m. --(e)s, -e, Mit'tauter, tn. -s,
- = medeklinker. Mitteib(en), 1. =
medelijden. mitteiben, it. (b.) = me(d)elijden,
in 't lijden deelen; me(d)e dragen. Mind•
benfcbaft, w. = gemeenschappelijk lijden; in
m. giebett = eveneens (aan 'tzeifde euvel)
doen lijden, aansteken, bok ziek maken; er in.
(in jets onaangenaams nl.) betrekken, meesleepen. ntitleibenOtuftrbig = beklagens - ,
deernis-, medelijdenswaardig. utitleiberre.
genb = deernis-, medelijdenwekkend.
leiber zie Reiber. tnit'leibig = medelijdend.
mitleibto& = zonder medelijden, meedoogenloos. MittelbObeaeigung, w. betoon, bewijs
van medelijden, van deelneming. Minato,
‘441fel, w.: non ber 9R. effen = 't genadebrood
eten. utitleibOlo# zie mitleiblos. mitleibO•
bolt = medelijdend, vol medelijden. ***WIWI*,
ft. (b.)
medelezen (ook een krant bijv.),
tegelijk lezen.
nsit'utac§en, idp. (b.) = me(d)e-, doormaken,
meebeleven; meedoen. Mit'inenA, m. = medemensch, naaste. mitIttiiffen, unr. (b.) = me(d)emoeten.
ntit'nebnien, ft. (1.) = me(d)enemen; aangrijpen,
doen afnemen; havenen, onderhanden nemen;
(eine etunbe) ook nemen, deelnemen aan;
bie Stranfbeit tat ibn arg mitgenommen = erg
aangegrepen; er ift in ber 3eitung gebbrig mit.
genommett = erg gehavend; (eitt &alb) verwoesten en uitplunderen. tnitnic4gen zie
mit I.
..tree = mijter, bisschopsmuts.
Vigra, w.
-n = mitrailleur.
w.
ntit'veben, fcbto. (1).) = me(d,espreken, zich
in 't gesprek mengen; bu bait bier tticbt mit.
gureben = niets te zeggen, niets in te brengen.
VAN GELDEREN,
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Wittelturs.

Mit'vegent, m. = mederegent. utit'reifen,
ftw. (f.) = me(d)ereizen; 9R ..be(r) = mede.
reiziger.
tnitiantt (Zatio) = met (en benevens). Mit'•
meileschuld, -plichtigheid.
fcfstlb, w.
medeschuldig, -plichtig. Miro
Ptulbig
ftIntIbner, m. = medeschuldenaar.
m. = medescholier, -leerling. *stiffens,
unr (f.) = me(de)doen, -zijn. tniffollen, unr.
(b.) = mee moeten. tttitiPielett, (1).) =
me(d)espelen, -doen; einem Ube! (ufw.) m. iem. een leelijke poets spelen, leelijk toetakelen.
m. = me(d)espeler. utitiOvecitett,
(b.) = me(d)espreken, -praten. utititinnen,
ftw. (1.) = mede, ook stemmen. Mitiftteitev,
m. = medestrijder.
Mitgag, m. -(e)s, -e = middag, twaalf uur;
zuiden; (vlk. ook) middageten; gu 901, effett,
fpeifett = 't middagmaal gebruiken, eten;
l)eute m. = vanmiddag. utitgagig, tniatiglicb
's (des)
= middag.. ; zuidelijk. tttittagb
middags. MittagObrot, =Olen, 1. middagmaal, -eten. 93litta6gegettb, w. = zuidelijke
streek, zuiden.
m. -M3it'tagbplji e, w.; .babe, w.;
middaglihitte; - hoogte; - cirkel (meridiaan).
w.; .ntabt, 1.; .0aufe, w.;
•Orebigt, w. = middagillijn; -maal; -gauze;
(na)-preek.
w.
Mitgag61Iruite, w.; .KItifcben, 1.;
middagilrust; - slaapje; - zij de (zuidzijde).
Mitgag011ionne, w.; •itunbe, w.; •04, m. middaglizon; -uur; -tafel.
Mittag&ieit, w. middag-, etenstijd. mit'tag.
tviirt6 = zuidwaarts. tnittangen, icbm. (b.) =
me(d)edansen.
= midden; midael, taille; 9R.
Mine, w.
Zattuar = in 't midden van januari, half J.
mededeelbaar; besmettelijk.
tnitleitbav
fcbw. (b.) = me(d)edeelen; fidj nt. =
zich me(d)edeelen, zijn gedachten, meening
zeggen; bie etimmung teilte fit ben Zruppett
mit = ging op de tr. over, stak de tr. aan
e. d. mitteitiatn mededeelzaam. toutteitung,
Iv. -, -en = mededeeling; einem eine 931.
Don etw. matett = iem. een mededeeling over
jets doen, iem. lets mededeelen.
I. [lun ge',
zie mittler]. II. Mittel, f. --s,
- (hulp-, genees)middel; [midden, tusschengraad, -ding, middenruimte, centrum (van een
leger)]; bie 931. (31.) = (geld)middelen, vermogen; fit ins 932. legen, fcblagett, ins 931.
tretett = tusschenbeide komen; 912. uttb
Sege = middelen; aritbmetifcbes, geome.
triftes 931. = rekenkundig, meetkundig middelevenredige.
Mittetatter, 1. = middeleeuwen. utittelat.
terlicb = middeleeuwsch. Mitletante'rita,
ufw. = Midden-Amerika, -Azle enz.
mit'tetbar = middellijk, indirekt.
bent1Wlanb, 1. = Midden-Duitschland.
bing, 1. = tusschending. Mitteternte, w.
gemiddelde oogst. mitleteuvo011114= middeneuropeesch. utittetfein = middelfijn.
MittellIfinger, m.;
tn.- •gebirge, 1. =
middellivinger; -voet; -gebergte.
1. middelste lid, middelterm.
utittelavoil = middeigroot. Mitgelgut, 1. =
middelsoort waar; ttt. (obi.) = van gemiddelde
kwaliteit. ntittelibmtheutfc§ = Middelhoogduitsch. mitlettviiftig (sigaar) middelzwaar. Mitlettur6, m. = gemiddelde koers,
middenkoers.
27
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[MeteIlanb, 1. = binnenland. =
binnenlandsch]. MittelleinbipOe4 Meer =
Middellandsche Zee. Mittellinie, w. = middellijn, as, (van dviehoek) mediaan, zwaartelijn.
mitt/1106 = zonder middelen, onbemiddeld.
— = onbemiddeldheid.
%title
= centrale mogendheden,
nittetintiOte,
middenstandscentralen. Mittelmann, m.
man. Mittelmat, f. = middelmaat; bie
belle Strai3 = de middenweg is de beste. mit'.
telmnflig = middelmatig, matig.
ma igfeit, w. = middelmatigheid. 9)lit'tet:
mart, m. = middelmast. Mitte[sneer, 1. =
Midaellandsche Zee. 9Xitte"mum, 1. = gemiddelde, middelsoort (naar Maximum en
Minimum).
= middenpartij.
MittelOrtei,
Ofeiler, m. = middel-, vensterpilaar.
Orel°, m. = gemiddelde prijs. MittelRutin,
m. = middelpunt.
mittelO ((ben.) = door middel (van), door.
MittelPTO, m. = middelterm. MittelPOM, I. —
middelschip (v. kerk). MitteIltblag, m. =
middelsoort.
MitteIpbule, w. = middelbare school (in
Pruisentusschen Lagere en Realschule, in ZuidDuitschland tusechen Lagere- en Hoogeschool).
Mit10104 W. = middelzicht (van wissels).
MittetOmann, m., serf on, w. = bemiddelaar,
tusschenpersoon.
MitteIforte, w. = middelsoort. mittelit zie
mittets. MitteMaur), m. = middenstand.
Mittelfte(r) = middelste. Mitte w. =
middelste plek, middelpunt; tusschenbetrekking.
w. = middellistem;
Mittel*flume, w.;
-weg (golbette .ftrabe = gulden -weg).
nittelltrid), m. = koppelteeken.
middelstuk. Mittelitufe, w. middelste
trede; m. trap, graad, tusschentrap, -graad.
Mit'teltinte, w. = half-, tusschentint.
middeltoon. Mitteltreffen, I. =
ton, m.
(middeltocht van 't leger, nu) centrum.
tusschenwand, -muur.
Mit'teltuanb, w.
teltneg, m. = .ftrar3e. Mitteboort, 1. = deelwoord.
Middeleeuwen].
ro.
[Mitte
mitten = midden. mittenburtO = middendoor.
Mit'tenni*, = middernacht; noorden.
mitterni4t14 = midden in den nacht; middernachts..., middernachtelijk; noordelijk.
= middernachtzon.
Mitternai0t(0)fonne,
MitternatOt(0)itunbe, w. = middernachtelijk uur, uur (tijd) van middernacht.
Mitt/fa-Pen, q31. = halfvasten.
I. mittler, = middelste; middelbaar;
middeigroot; Don m..er 6013e, in tn..n
3ahren = van middelbare grootte, op middelbaren leeftijd. II. Mitt'ler, m. —s, — =
Termittler); medium.
middelaar
zoendood. mittlerWeile =
Mittlertob, m.
middelerwijl, ondertusschen.
mitt/POMO = midscheeps.
Mittfommer, m. = midzomer, hartje van den
zomer; St. Jan (24 Juni).
mit'l!tUnen; .tragen; .trinfen; .tun = m
klinken; -dragen; -drinken; -doen.
MittnnO, m. = Woensdag.
mitun'ter = van tijd tot tijd, soms, nu en dan.
mitunteriehOnen, id)w. (b.) = medeonderteekenen; Nitunter3eidmete(r) = medeondergeteekende. Miturfatbe, w. = bijoorzaak.
ntittlerantluortlitO = mede-verantwoordelijk.

mobellierett.

9,)/itberbretter, m. = medeplichtige. Wtitbers
frOtoorne(r), m. samenzweerder, eedgenoot.
MitberficOerung, w. = medeverzekering, verz.
met inbegrip van ... Miebormunb, m. =
medevoogd.
w. = tijdgenooten, levend geslacht.
[Mittverber, m. zie Mitbetoerberj. mit'.
Witten, id)w. (b.) = me(d)e-, samenwerken.
mit/0)0Rn, unr. (h.) = me(d)eweten; um eta).
m. ook van lets afweten; ot)ne mein M. =
buiten, zonder mijn weten, voorkennis, medeweten. Mittrittenicbaft, to. = medeweten.
m. —s, — = medeweter, vertrouwde. tnitIvolten, unr. (h.) = me(d)ewillen.
id)o). (h.) = me(d)etellen, -rekenen.
mit5ieben, it. (b.) = me(d)etrekken, -sleepen;
(i.) me(d)egaan, -trekken. Mit6tuert, m. =
neven-, bijdoel.
91/Web 43irtle0,
3l. = mixpickles.
—, —en = mixtuur, drank(je).
Migtur',
= Mart mkg = Meterfilogramm;
mm = vgl. m. 9X9X, =
meine ,erren.
9Xnetttoltit to. — = mnemoniek, herinnerings-,
geheugenkunst. Mnento'niter, m. —s, — =
mnemonikus, geheugenkunstenaar. memo'.
nipb = mnemonisch. Mnemote(O'nit, w. =
mnemotechniek zie Onemonif.
Mob, m. —s = mob, gepeupel.
9)36'bet, 1. —s, — = meubel (ook fig.).
9)16/belllfabrif, w.; .fabritant, m.; .Oanblung,
ID. spa, m. = meubelllfabriek; -fabrikant;
-handel (-zaak); -stof.
Mil'beltuagen, m. = meubel-, verhuiswagen.
mobil' = mobiel; (vlk. ook voor: „vlug, wakker, gezond"); m. maten = mobilizeeren.
Mobil/garbe, w. = garde mobile, mobiele
nationale garde. Mobirgarbitt, m. = soldaat
van de mobiele garde.
1. — = meubilair; inboedel. Mobi.
liaenarblat, m. = nagelaten roerende goederen. Mobiliar/berutügen, I. = vermogen aan
roerende goederen. 99/obi/lien, = meubels,
huisraad, roerende goederen. mobiliffe'ren,
Rho). (h.) = mobilizeeren; (geld, kapitaal)
losmaken. Mobilitie'rung, w.
Mobil'.
matbung, = mobilizatie. mbblie'ren, icbw.
(b.) = meub(i)leeren; mObliert toohnen = op
kamers, gemeubleerd woven.
(gwst.) brok, pomp.
Morten, m. —a, —
(nageMod/turtletubpe (spr.: . .tOrtl. .), w.
maakte) schildpadsoep.
utobal/ = modaal. Mobalittit, w. —, —en =
modaliteit, voorstellingswijze.
Mob'ber, m. —a = (gwst.) molder.
—n = mode; in (ber) M. fein,
Mo'be, w.
brittgen = in de m. zijn, brengen;
in (bie)
foramen = uit de m. gaan.
aus ber
Mo'beljartifel, m., :farbe, w.,• •ged, m. =
modeljartikel; -kleur; -pop (fat).
Mo'beOlinbler, m. = koopman in modeartikelen. 9,no'bebanblung, w. = modezaak.
modeheertje, fat.
Mo'beberr, m.
9Xo'belltrantbeit, w.; rfuOfer, 1. = modellziekte; -plaat.
modul, modulus: maatnt. —a, —
(staf); patroon; vorm.
Nobel'', 1. —5, —e = model (i. a. b.); M.
Itehen = als model dienst doen, model zijn,
pozeeren. Mobelleue, m. —s, —e = modelleur. Mobellier/bogen, m. = bouwplaat,
-prent. mobeltie'ren, fdpx). (h.) = modelleeren,
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vormen; ontwerpen ; (vlk.) in orde brengen;
9tobetlie'rer, m. —s, — = modelleur, modelmaker. Mobellieefunft, w. = modelleerkunst,
plastische kunst. Mobeltlantutfung, w. =
verzameling van modellen. 'Nobel/J*0er, tn.
= model. SobetilifWerei, w. = modelmakerij.
mo'beln, fd)w. (l.) = moduleeren, vormen,
fatsoeneeren (ook tem.); versieren (met teeken-,
beeld- of snijwerk).
3mo'benavv, tn. = modegek, fat. 9)/o'bentitatt,
1. = modejournaal, -plaat.
Mobenelev, tn. —s, — = bewoner van Modena.
= modewereld.
Mo'bentuelt,
Mo'bev, m. —s = verrotting, vermolming,
stof, molm; (ook) molder, slijk; ttad) 9J1.
ried)en = duf, bedorven ruiken; 3u werbett
= vergaan, vermolmen.
Mobeva'utett, 1. —s = moderamen, leiding,
synodaal bestuur.
Mo'berbuft, tn. = duffe bedorven lucht; lucht
van bederf. Mo'beverbe, w. = verrotte grond.
nto'b(e)rig, tno'b(e)rittt = duf, rottig;
modderig. mo'bern, fd)ro. (1. U. b.) = vergaan,
vermolmen, in stof vallen, (ver)rotten.
modern', = modern, hedendaagsch.
utobentilie'vett, fdp. (b.) = modernizeeren.
Mo'bellItOtteibev, m.; sittOnbeit, w.;
= modeilkleermaker;
m.; •Itttfit,
-schoonheid; -schrijver; -zucht (-ziekte).
Mo'belltuave, tn.; gwavengele4Fift, f., •welt, u).;
= modellartikel(en); -zaak;
.6eitung,
-wereld (-menschen); -blad.
aubifitation', w. —, —en = modifikatie,
fcbw.
wijziging, beperking.
modificeeren, wijzigen, beperken.
(b.)
nto'bilt0 = modisch, nieuwerwetsch. Mobift',
tn. —en, —en = Mobebecnbier. Mobiltitt,
w. —, —nen = modiste.
Mo'but zie gRobel. Mob» w. —, —en =
modulatie (stembuiging, overgang van toonaard,
voordrachtswijze). utobulie'ven, fd)w. (b.) -----moduleeren.
— u. ..bi = modus, (voorMo'bu4, m.
m. = modus
stellings)wijze, mo'dus
vivendi: schikking.
—n = mofette (uitstrooming
Soferte,
van gevaarlijke gassers nit aardspleten).
SO'ge, w. — = (gwst.) macht, vermogen
Stogefei', —, —en = bedrog, gesmokkel.
»to'neitt, fd)ro. (1.) = ((bautt.) valsch spelen,
bedriegen; (schoj.) smokkelen, spieken.
unr. (I.) (id) mag, er mag; mod)te;
mbd)te; gemod)t) = mogen, kunnen, niet verhinderd worden; — houden van, lust, trek
hebben, (gaarne) willen, gaarne doen, mogen
lijden; — kunnen, waarschijnlijk, mogelijk
zijn; — mogen, laten, toegegeven zijn; er mag
immer War en = hij mag, laat hij (voor mijn
part) slapen; id) mag nid)ts wiffett = ik wil
niets weten; id) mag ibis nid)t = ik houd niet
van hem, mag hem niet lijden; bie Slirid)ett mag
id) gent = van kersen houd ik veel; id) mbd)te
alles m ilieu = ik zou graag alles weten; er
mag wobl trent rein = hij kan wel ziek zijn,
is misschien ziek; fie mod)tett ibtt iiberfeben
baben = ze hadden hem misschien over
't hoofd gezien; es mod)te gegen neun libr
rein = 't kan zoo wat tegen negen uur geweest
zijn; mag rein = 't kan zijn; er mag nod) fa
reid) feitt hij mag (moge) nog zoo rijk zijn;
roes er aucb fagett mag = wat hij ook zeggen
moge; fie mogen mid) baffen = laten ze me
= 't zou mishaten; es mbd)te berier fen
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schien beter zijn ; mbd)te er bod) bale fom•
men! = mocht hij toch spoedig komen! kwam
hij toch spoedig! rage ibm, er mbd)te (moge)
bath fcbreiben = zeg hem, dat hij gauw schrijft;
er mag rid in acbt nebmen! laat hij voorzichtig zijn! biesmal mag es nod) bingebett =
= voor dezen keer zullen we 't nog laten
passeeren.
Moglev, tn. —s, — = bedrieger enz., vgl.
mogeIn.
»the'lie§ = mogelijk; wenn m., wo m. = zoo
fobalb als m. = zooveel,
mogelijk;
zoodra (zoo spoedig) mogelijk;
.. rt
gut = zoo vroeg, goed mogelijk; mit tn.. fter
3orfid)t = met alle mogelijke voorzichtigheid;
fie, feitt tn . rtes = hij doet alles
er tut bas
wat hij kan; lid) tn.. ft beeilett zich zooveel
mogelijk haasten. nt6glitbettfall0' = als
't geval zich voordoet, mocht 't geval zich
voordoen. utOcit'fichevtoeile = mogelijkerwijze,
misschien. MöglitOteit, ro. —, —en = mogelijkheld; kans; nad) 9J1. = zooveel mogelijk; es ift
Porbanbett = er bestaat geen m. op,
feine
—
er is geen kans op; er ift fparfam rote bie
hij is onvergelijkelijk zuinig.
Wiu'attf, tn. —s, —n = mogol.
Mo'fiammeb, tn. = Mohammed. Mobauttne•
baler, tn. —s, — = Mohammedaan. woblutt•
utebaltildi = Mohammedaansch. StAantute.
battiWntu4, tn. — = Mohammedanisme.
—s, —e = mohair (angorawol en
Motjtir,
weefsel daarvan).
—s, — = Mohikaan.
Moitifalter,
moiji = (nrbb.) overrijp, beursch.
Men, tn. —(e)s, —e = klaproos, papaver;
maankop, slaapbol. Mobn'bittute, w.
klaproos.
MobtelloPf, tn.; .fors, I.; .futfon, at. maanljkop (slaapbol); -korrel (-zaad); -zaadkoekje.
Motorat, I. = papaverolie. Meitt'biten, $1.
= (gerecht van) gestampt maanzaad.
MoOn'illaft, tn.; /Tauten, m. = maanilsap
(heulsap, opium); -zaad.
I. Mobv, tn. —en, —en = moor, moriaan,
neger; moordpaard; bas 1)eir3t einett 931.. en
bleicben, weif3 tvarcbett = dat is den Moriaan
geschuurd. II. Nolo, tn. —(e)s, —e = moire.
Motjebattb, I. = moire-lint.
—a = wortel; peen.
MOIrre,
I. »terve** (914) = (van) moire. II. »terve»,
fcbtn. (b.) = moireeren.
mervenfarbig = moor-, negerkleurig. Mar.
venge1i4t, I. = Mooregezicht. to^'renijirf e,
w. = negerkoren. Moirveltropt, at. = moore.
kop, -hoofd; moorkop (zwart paard, ook: een
gebakje, dit ook .0tbeIlo). 1)/»O'vettlanb, I. =
Mooreland. Wierveniflatte, tn. = negerslaaf.
Mervin, w. —, —nett = moorin, moorsche.
= wortel, peen, vgl. 9316 br e.
91tobv'viibe,
..Ten zie Tare.
moire.
Moire' (spr.: modree), tn. u. I. —s, —s
moivie'vett, fcbtv. (b.) = moireeren.
utotant' = spottend, mokant.
—n = mokette (eery pluche).
Meetle, w.
= zich
morie'vett lift (fiber, M.), Rim.
(over lets) vroolijk maken.
Muria, tn. —s, .f OW, tn. = mokka(koffie).
Meat', tn. —s, —en = kies.
Meal*, — = zandsteen.
MoIct, tn. —(e)s, —e = salamander.
Morbatt bie — = (land) Moldavie; (rivier)
Moldau. 9Xol'botter, tn. —s, Moldavier.
tne'baui14 = Moldavisch.
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—n = mola, [maankind].
I. Mole, w.
—n
(haven)hoofd, pier.
IL Role, tn.
1. —s, —e molekuul. %Nolanlar's
getni4t, 1. = molekulair gewicht. 9Rolefular'.
!raft, w. = molekulaire kracht.
9Roleffin, tn. u. 1. —s, —s = moleskin,
Engelsch leer.
F43I. = molest, overlast, hinder.
93Roie
molesteeren, overlast
molertie'ven, fcbw. (1.)
aandoen, hinderers.
l31. = wei, hui.
—n),
(No
w.
Mollentur, w. = melk-, weikuur. Morten.
= melkzuur. Mollentoerf, 1. zuivel,
frture,
melkspijs. 93to w. —, —en = melkerij,
zuivelfabriek. 9)lolferei'Nule, tv. = zuivelschool. mol'tidjt = weiig, op wei gelijkend.
= weft, wei bevattende.
I. doll, m. --(e)s, —e u. —s zie Melton.
II. WWII, I. — = mol (in de muziek).
Volga, m. —5, —s = molla (Turksch rechter).
(berl.) zie 93IuIb e 1.
Stolle, w. —,
= behaaglijk, prettig, gezellig, knus.
mol-, mineurtoon. 9Roirton.
m.
leiter, w. = mineur-, moltoonladder.
t11. —, —It = mollusk, weekdier.
9loIm zie Mulm. mollnen, = (ver)molmen, rotten. mentig = molmachtig,
rottend.
9)R0'10, m. —s, Stolen u. Moll zie Mole II.
9Noleek m. —5, —e = Moloch; afgod(sbeeld).
93toloyfub, m. — U. = molossus (een
versvoet: — — —).
nto114 = bedorven, beursch, rot (vooral van
ooft).
m. —s, —s = molton (sea weefsel).
= Molukken.
9Rolullen,
utolunt = dronken, sikker.
I. Moment', 1. —(e)s, —e = moment, beweegreden, faktor. II. Moment', m. —(e)s, —e =
moment, oogenblik.
montentate = oogenblikkelijk, op 't oogenblik.
Moment'llaufttainne, to.; ibilb, 1.; iberldgut,
m. = momentljopname; -fotografie; -sluiting.
9Rtento8, 91Ro'nut6, m. = Momus (God van
den spot en de satire).
= monade, eenheid,
9Rotta'be,
ondeelbaar wezen.
Moltalo, 1. = Monaco.
9lRottart§', m. —en, —en = monarch. Sonar.
Mie', —, —n = monarchie. ntonar'eftili4 =
monarchisch.
Moinat, m. —(e)s, —e = maand. moltatlic4 =
maandelijks(ch). 9Roltat6aulitueili, m.
maandstaat. 9RoltatOberitbt, m. = maandversiag. MorttatOfrift: in 93/. = binnen (den
tijd van) een maand.
9)Roltat#11gelb, 1.; .fteft, 1.; -name, tn.; =role,
= maandlfgeld; -blad (-schrift); -naam;
-roos.
9)lonaWlebluf;, m. = einde van de maand.
9)lo'nat(01(trift, to. = maandschrift, -blad,
maandelijksch tijdschrift. 91Ro'natbtag, m. —
dag van de maand, datum. moltat#Weile =
bij de, per maand.
9)/684, m. —(e)s, —e monnik (in allerlei
bet.: kloosterling, ruin, stijl van een wenteltrap,
torenspits, leeuwetand (een plant), slecht bedrukt
vel, een vlinder, een mees, paapje (een drijftol),
warmwaterflesch). tnatt'4114 = monnikachtig,
monnike..., monniks... ManWleitt, 1. —s,
— = monnikje. Münc§O'bogen, m. = slechte
afdruk, vgl. TiOncb. 9)itatutalpu$, 1. =
paardebloem. 9tOttityrtal*e, w. = monniks-
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kap. 93lbtutb'flotter, 1. = monnikeklooster.
Matutblutte, w. = monnikspij. 9/5148'.
orbett, m. = monnikeorde. nani§WOlatte,
w. = tonsuur.
nOn4Clithrift, w.; .itanb, m. = monnikellschrift (gotische letter); -stand.
Matu46'llbolf, 1.; stuelett, 1.; w.; gitte§t,
w. = monniks-, kloosterlivolkje; -wezen;
-cel; -tucht.
Matutlunt, 1. = monnikendom.
Monb (met 6), m. —(e)s, —e (and): —en, —en
als Mona° = maan, (poet.) maand; ber 931.
lit noll, nimmt 5u 't is volle maan, wassende
m.; ben 93/. anbellen = tegen de m. blaffen,
machteloos schelden, schetteren; unterm
e = in 't ondermaansche.
Mottbantin', 1. —s = mondamin, fijn maismeel.
Monbi llbabn, w.; .befebreibutta, ID.; sfinfterni4,
w.; .ffeefen, m. = maanilbaan, -beschrijving;
-sverduistering; -vlek.
monblOrtnig = maanvormig. 9)Rottb'gebirge,
I. = maangebergte. utonb'Oell' = helder
door de maan verlicht; es ift m. = de maan
schijnt helder. Monb italb, 1. --- 9:11 °le I;
(fig.) misbaksel, uilskuiken.
Monb'llfarte, w.; 'flub, 1.; slant, m.; 1. =
maanljkaart; -kind (vgl. Mole I.); -loop; -licht.
Monb'raute, w. = maan-, koningsvaren.
Monbitteibe, w. = maanschijf. Monbleljeitt,
m. = maneschijn. Mottb'lcOeittgefidjt, 1. —
maanvollemaansgezicht. 9Rottblitftel, tn.
sikkel. MottlYit§t, tv. = maanzucht, -ziekte.
-Ittottblihttig = maanziek. 9NonbItlg,
=
maanwijzer. 9)lonb'bei1sjen, 1., Pbiole,
judaspenning. 9)Ronb'biertel, 1. = maanmaangestalte.
kwartier. 91lottblvecfflel, m.
'Rowlett, l3I. = geld; es febit ibm an M. —
't ontbreekt hem aan de dubbeltjes.
9)lottgole, m. —n, —n Mongool. 9longolei'
bie — = Mongolic. mongolilcit = Mongoolsch.
tnonie'ren idnr. (1.) = herinneren; berispen.
monisme, eenheidsleer
MottiblnuO, m. —
(n./. van 't ideeele en 't reeele).
911o'uitor, m. —s, ..to'ren = monitor (pantserschip). 9lonito'riunt, 1. —s, ..rien monitorium, maanbrief. 9Roltitum, I. —s, ..ta =
monitum, vermaning, herinnering.
Monothorb' (spr.: kort), I. —(e)s, —e =
monokordion (eensnarig instrument voor de
berekening van de toonverhoudingen). motto.
*one (spr.: ..kroom) = monochroom,
eenkleurig. Monogamic', w. = monogamic.
monogalttile0 = monogamisch. Monogrammi,
1. —5, —e = monogram. 9)RonograKiie', w.
—, —It = monografie. 93Rono'rel, 1. —s, —
monocle. Monolitly, m. —(e)s, u. —en —e(n) =
monoliet (monument nit een blok stem). Mono.
log', m. —s, —e = monoloog. Wtottomanie',
ID. —, —en = monomanie (waanvoorstelling
betrekkelijk Oen zaak). Motto/Ante, m. —(e)s,
—e = monoplaan, eendekker. 9)Rotto#ol', 1.
—5, —e
monopolie. mon000lille'rett, icbw.
—
(I).) = monopolizeeren.
denlettergrepig.
MottotbeiWntu#, m. — monothelsme. Motto•
m. —en, —en = monotheist. motto.
monotheistisch. monoton' =
tioVftiftb
—n =
monotoon, dentonig. Monotonic',
monotonie.
Moteroebortrin (spr.: . . rood...), w. = Monroeleer.
Wion'iterillongert, 1.; -petition, w. = monster-,
reuzeljkoncert; -petitie.
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Nottftratta', to. —, —en = monstrans, allerheiligste, hostievaas.
utottftrOW = monstrueus, monsterachtig, wanstaltig. Moultroilttit', w. —, —en = monstruoziteit, gedrochtelijkheid, wanstaltigheid, gedrocht. 9)3on'itrunt, 1. —a, .. ftren u. . . ftra =
monster, gedrocht.
Moniun', m. —s, —e = moesson, passaatwind.
9nottlag, m. —(e)s, —e = Maandag; vgl.
biau.
Manta* (spr.: . .taazje), w. —, —n = monteering, montage.
mon'ttigla, uton'ttiglitt = Maandags(ch).
utotttatt', moutattritlie0 = den mijnbouw
betreffende, mijn.. .
sgefettitbaft, w.; sgewerbe,
nontatt'llattIen,
1. (.1ttbuitrie, w.); •Werte, F431. = mijnpaandeelen; -bouwmaatschappij; -industrie; -waarden.
9nottteneavilter, m. —s, — = Montenegrijn.
utoutenearl'ulit§ = Montenegrijnsch. =mite.
ne'avo, 1. = Montenegro.
=olden', m. —s, —e = monteur. montie'ren,
Rim. (b.) = monteeren (een machine opstellen, soldaten uitrustets). Notttle'rung, w. —,
—en = monteering; en = anontur. =oldie'.
rung0taututer, w. = kleedingmagazijn. 9Nott.
tur', w. —, —en = montuur, soldatekleeding,
uitmonstering.
Moututtent', 1. —(e)s, —e = monument. utottu.
mental', Monumental'... = monumentaal.
Mottle, w. —, —n = (gwst.) motholle (waarin
afgevallen ooft nib wordt).
Moor, f. —(e)s, —e = moeras, veen. Moor'attl,
m. = veenaal, -putt. Moor'bab, I. = modderbad.
Inoor'llbeere, w.; •bobett, m.; .breuttett, 1. =
veenbes ; -bodem (-grond); -brand(en).
Moor'brentter, m. = veenbrander; fdpar3
wte eitt 931. = zoo zwart als een kolebrander.
Moorljbautut, m.; . erbe, to.; .futtb, m. = veenpdam (-dijk); -aarde (-grond); -vondst (in 't veen
gevonden).
Moorligrunb, m.; sOelbe, w. = veenligrond;
-heide (moerheide).
Mooebst4tt, 1. = kor-, moer-, berkhoen.
utoo'rlebt, utoo'rlg = veenachtig, moerassig.
Moor'lltotottle, w.; *Nitta, w.; daub, f.;
.raut§, m. = veenpkolonie; -kultuur (-ontginning); -land (moeras-, moerland); -rook.
Moor'hOttepie, w. = moerassnip. Moor'llutie,
w. = grasbies. Moor'ittutbf, m. = moeras.
Mooriteltt, m. = moerassige vijver. Moor'.
bogel, m. = meerkoet. Moorloalier, 1. =
moeras-, veenwater.
I. Mood, 1. —es, 931i5fer = (obb.) moerasland,
veen. II. Boob, 1. —es, —e = mos; (jiib.)
geld, duiten.
ntoobiattlg, g atittlftb = mosachtig. Boo6'*
bald, w. = mosbank. Mooi'beere, w. =
veenbes. ntoo6'betoattiett, = met mos begroeid.
MooO'bede, tv. = moslaag. NooWblitel, tv. =
melkdistel. motif°, =OW = bemost;
ook = moorig. Mooblriffie, w., .refber, m.
zie %Orb ommel. NooWroie, w. = mosroos.
Moo6llert4en, 1. = mosdiertje.
9NW4e, w. —, —n = (berl.) oorveeg.
utoO'Oer = (berl.) (piek)fijn.
=Oa, m. —es, 931Opfe = mops(hond); suffer,
uil; (er langweilt lid,) wte ein 931. = gruwelijk;
er tat 931Opfe = hij heeft moppen, duiten.
Mo06'beine, $1. = x-beenen. utolien, fcfm.
(b.) = gappen; TIM ut. = (gwst.) zich vervelen.

v.;
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ao04'aelltbt, 1. = mopsgezicht. Mo0O'buttb,
m. = mopshond. utoirila = mopsachtig;
vervelend; lid) m. macbett = den branie uithangen. Nobbltale, w. = mopsneus.
utoquauf zie mount.
Moral', w. —, —en = moraal: zedeleer ; zedelijkheid (ein 93/enid) obne 931.); goede les. Moratleg,
m. = zedepreeker, moraalkletser. utorallii§ =
moreel, zedelijk; m.. e Oorlefungen = voordrachten over zedeleer; m.. e q3erfon = rechtspersoon ; vgl. hater. utoratille'rett, id)w. (b.) =
moralizeeren. =outfit', m. —en, —en =
moralist, zedeleeraar. 9)/oralltiff: w. —, —n =
moraliteit (zedelijkheid, (ook) een soort geestelijk
tooneelspel). Noratlutute, •#reblat, w. =
moraalpreek.
Morale, w. —, —it = gletschergesteente, -wal.
=omit', m. —es, —e u. 93/orafte = moeras,
poel, modeler. »tortilla = moerassig, modderig, drassig.
Morato'rittut, I. —s, ..riett = moratorium,
(wettelijk verleend) uitstel van betaling.
Norbibltiit', tv. —, —en = morbiditeit
(frekwentie van ziekten).
9Xar'bratett, m. = varkenslendestuk, -filet.
aor'ttet, tio. —, —n = morielje (eetbare paddestoel).
Morb, m. —(e)s, —e = moord, man-, doodslag;
auf 931. = verschrikkelijk, bar; auf 931. (arbetten,
ftubteren) = tegen de klippen op.
Morb'llattiefitag, m.; sagt, tv.; •beglerbe, w. =
moordiaanslag; -bijl; -zucht.
utorb'begferla = moordlustig. Morbleil, 1. =
moordbijl. Morb'braub, m. = brandstichting
met moord; (ook naam van een kaartspel).
Morb'bremter, m. = brandstichter (en
moordenaar). Norb'brenueref, w. zie 931orb.-branb. Morb'efiett, 1. = moordend staal.
utor'bett, 1d)w. (b.) = (ver)moorden, dooden.
abr'ber, m. —s, — = moordenaar. MBr'ber*
grebe, w. = moord(enaars)hol, moordkuil;
aus leinem ber3en feine 931. macben = van zijn
hart geen moordkuil maken. Wav'berbattb,
w. = moordenaarshand. 9)16eberfOljle, w. =
moord(enaars)hol. utar'berlitt = moorddadig. utar'berlftb = (als een moordenaar],
verschrikkelijk, vreeselijk, afschuwelijk; ein
m.. es (e1d)rei = een ijselijk, moorddadig
geschreeuw; (er flucbte) m. = als een ketter.
Inorb'aeli§ltbte, w. = moordgeschiedenis; verschrikkelijk, zonderling verhaal. aorb'fieittrei,
1. = moordgeschreeuw, moord-, jammerkreten.
Morb'aelell(e), m. = moordenaar. Morb'filer,
w. = moordlust, -zucht. utorb'alerla = moordzuchtig, bloeddorstig. ntorts'Otifftli§ = foeileelijk. Norb'buttb, In. = gemeene moordenaar.
ittoriblo: = moord! help! help! 3eter unb 931.
Id)reien = moord en brand schreeuwen.
utorblatt' = bitter koud. aorbItitte, *fed,
uito. zie fflorbs ... Morbluit, w. = moordzucht, -lust. 9,Rorb'ttac4t, w. = nacht van (den)
moord. utorb'itba'be = doodjammer. %WO'.
ItiOvert, 1. = moordend, moorddadig zwaard.
morb0'bflut'IUU = akelig suf, in-suf. 9NorbO'•
Mite, w. = hevige koude. Morbisitert, m. =
rare, bizondere, buitengewone, gare kerel, (een)
baas (ook ir.). MorbOlavut, tn. =verschrikkelijk
geraas. utorbWutfttlg = verschrikkelijk, erg.
aorbOlOettarel, m. = helsch lawaai. =orb'*
itabt, m. = moordend staal. 9Rorbluttt, w. =
moordzucht, -lust. Morblat, Iv. = moord.
Morb'beriuM, m. = poging tot moord. =orb'*
tonife, w. = moord-, moordend wapen.
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NorblueR, m. = erg slechte weg. %garb'tout,
w. = moordwoede, -razernij.
-n = moira, parce, schikgodin.
NO've, w.
-tt = morel.
9orelle, w.
Mo've6, 131. = mores, (goede) manieren, goed
lebren = iem. mores leeren.
gedrag; etnen
= moreske, arabeske.
w.
More
ntorganalifeb zie ebe.
I. Mor'gen, m. -s, - = morgen (een landmaat). II. Mor'Rett, m. -s, - = morgen,
ochtend; oosten; guten 9)1. (1!); m..s, bes
931.. s = 's morgens; beute m. = vanmorgen;
am friiben 931. = in, op den vroegen m.; [bas
9J1. = de toekomst]. III. utor'Ren, 9Ibv. =
morgen; m.
m. abenb (beide 1!).
m. = morgen-,
Mor'genjlattbatbt, u).;
ochtendligebed; -kleed(ing) (neglige).
Nor'gettllauOgabe, w.; .befucb, m.; .blatt, 1.;
-brut, 1. = morgen-, ochtendlieditie; -bezoek;
-blad; -boterham (ontbijt).
ntoegettb: ber m.. e Zag = de dag van morgen;
bas m..e Oteberrebett = 't weerzien op den
volgenden dag. Mov'genbennuterung, =
morgenschemering. utor'nett(b)liti) = in den
ochtendstond, morgen..., ochtend... Nor's
= werkster (voor halve dagen).
genfeau,
= morgenkoelte. Mor'Ren.
MOV' tientrii4e,
Rabe, tu. = morgengave (geschenk van den man
aan de vrouw op den morgen na de bruiloft),
huwelijksgift.
Ti/or'nenlIgebet, 1.; .10de, w.; =out, m. =
morgen-, ochtendlIgebed; -klok; -groet.
Mat'gettlItanb, 1.; .tiittbee, m. = Morgenilland
(Oosten); -lander (Oosterling).
ntat'Rentüttbifit = Morgenlandsch, Oostersch.
Mer'genlIficbt, 1.; =tuft, w. = morgen-,ochtendlllicht; -lucht (-koelte).
Mor'Rettrebe, w. = morgenspraak; 931. tit
leine 9thettbrebe = beloven en doen zijn twee.
9Noegettfiregen, m.; :rod, m.; "rot, 1. (*.ate,
w.) = morgen-, ochtendliregen: -jas (-japon);
-rood.
Ittor'RettO = des morgens, 's morgens.
Mov'Renilitbein, tn.; .icbtaf, m.; .1eRen, m. =
morgen-, ochtendliglans ; -slaap; -zegen (-gebed).
NoegettRite, tv. = oostkant, -zijde. %/orlon.
faun, w. = morgenzon. Mor'Rentlyearbe, w. =
morgenspraak, [bespreking van de gildeaangelegenheid], gezellige samenkomst bij een morgenglaasje. Mov'nettftiinbebett, 1. = muzikale
morgenbegroeting, aubade. Nor'gettitern, m. =
morgenster, Venus; goedendag (een knots);
boksbaard (een plant). Nor'nettituttbe, w. morgenstond; 93Z. bat Oolb im tRunbe = de m.
heeft goud in den mond.
9,Nor'gettilitt00e, w.; Matt, tn.; stun*, w. =
morgenlIpap( ontbijt); -dauw; -wacht.
ntor'gentoiirtO = oostwaarts.
Nor'fiettilloinb; g ieit, w.; .seituttn, m. =
morgenfjwind (oostew.); -tijd; -courant (-blad).
ntar'gig zie morgenb.
9ntrritnt, w. (scherts.) = 931orbtat.
m. = Maurits.
Morino'Ise, m. -n, -n = Mormoon.
knorrig, mopperig. Morofittir, m.
utaroW
mopperigheid, knorrigheid.
= Morfeus, God van den slaap.
Nov'ObeuO,
Nor 1. -s = morfine. m.
-en, -en = morfinist. Mor'Obittut, -e =
morfine, morfium.
--n = morfologie (leer
WarObotogie',
van de vorming van organische lichamen).
half vergaan, vermolmd, verrot, verntarld)

mouffieren.

vallen, murw; m. tuerben = vervallen, verrotten. 9)/orldrbeit, w. - = rotte toestand;
gebrekkigheid, murwheid.
NorKU, w. -n = tabletje. [Inkletn,
[duv. (1).) = fijnstampen]. War'ler, m. -s, -vijzel, mortier (dit ook een soort kanon). NOV.
ferteute, w. = (vijzel)stamper. marlern,
[dm. (1.) = fijnstampen.
Mov'te.Zetegrapb, m. = Morse-telegraaf.
Nartatitat', tv. - = mortaliteit, sterfte(cijfer).
Nortatitiit4labette,
= sterftetabel.
m. -s, - = mortal. Mtletpube,
w. = mortal-, kalkkuil. NOrletrette, w.
troffel. NOv'tetutiible, w. = mortelmolen.
Mbetelltbtagev, m. = kalkmaker. Meta.
trager, m. = kalkdrager, opperman. Okla.
trog, m. = kalkbak.
Nortifiration', -, -en = mortifikatie:
afsterving; flooding, kastijding; doodelijke
beschaming; ook = 91mortiration. Nortifig
fationWerftkung, w. = ongeldigheidsverklaring. NartifitationWitbein, m. = bewijs
van volledige kwijting, v. ongeldigheid.
fiiie'ren, id)w. (I).) = ongeldig verklaren.
Xefait' (spr.: mozaiek), 1. -s, -e,
-, -en = mozafek.
w.; .Rentiithe, 1.; setaftet,
1. = mozaiekllwerk; -schilderij; -vloer.
utofalicb = Mozaisch.
Notantbit', 1. = Mozambiek.
-n = moskee.
MO(Oee',
Mo'ittu#, m. - = muskus. moltbudbraun =
muskuskleurig. Mo'icbuOitan5e, w. = muskusplantje. Mo'fcbuOtier, 1. = muskusdier.
Mo'fet, m. = Moezel. Noleta'ner, m. -s, - =
Moezelbewoner. 9)2o'tettoein, m. = Moezelwijn.
m. = Mozes; bie fiinf Oficber 9oris =
de vijf boeken (van) Mozes; er bat M. unb bie
13ropbeten = hij heeft geld.
Mod'fau, [. = Moskou.
m. -s, -s = muskiet. MoOtilottel,
= muskietenet.
9)ZoUotoit', m. -en, -en, MoOfotoiler, tn.
-s, - = Moskoviet. ntodttaviliffb = Moskovisch.
'CDWlem, m. -s, -s u. Wito6lemitt` = Moslem,
Muzelman. uto4tenti'niftb = Muzelmansch.
Soft, m. -es, -e = most; (id)w3.) vruchtewijn,
-sap; er wei13, wo 93art1jel ben 9J1. twit = hij
weet, waar Abram den mosterd haalt. Mo'itert,
Noit'ricb, trt. -s = (aangemaakte) mosterd;
(bed. oak) onzin.
= dikkop.
Notette, w.
-n = motet (kerk. zangstuk).
Motion', w. -, -en = motie (beweging,
voorstel, verbuiging).
1. -s, -e
motief, beweegreden. utotibie'ven, idp. (b.) motiveeren. Notibie'rung, m. -, -en =
motiveering. Molar, tn. -s, ..to'ren =
motor (ook voor 9Notorrab). Nolotboot,
motorboot. inoto'viltb = motorisch, bewegend, bewegings... 91oloromnibu4, m. =
auto(mobielomni)bus. Nottorrab, T. = motorrijwiel. No'torrabter, m. = motorwielrijder.
9)1o 'tortoagett, tn. = automobiel.
Mete, 113.
-n = mot; (berl.) gril,
Mortentrail, = motteschade, -aanvreting,
(de) mot. 9)lot'tenfraut, = mottekruid. Mei
tettic§abett, nt. zie 9iottettfraf3.
-s = motto.
Motto, I.
ntouittie'ven (spr.: moeljieren), idnv. (b. u. 1.) =
mouilleeren.
mouffie'rett (spr.: moe. .), id)w. (1.) = mousseeren.
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W/O'be zie 931iime.
Mufti, m. -s, -s mufti (Arab. hoogepriester).
in. 0. tr. = mebr ober weniger: min of meer.
-, -en = verdacht gedoe.
w.
= meeuw.
gent; = verdacht.
m.
=
Mozartvlecht
Wto'iavticbtrana, g 3o0f,
boe!
mitt!
(dubbele met een lint opgebonden).
-n = moeite, last, [kwelling,
mp = mezzopia'no: halfzacht. m.p. = ma'nu onaangenaamheid]; alle erbenflicbe 931.
pro'pria: eigenhandig; mensis praete'riti:
geben = zich alle mogelijke moeite getroosten;
van de vorige maand. ttt/91. = meine 91ed). mit leid)ter 931. = met gemak; it batte grobe
flung. MS. = Manuffript. = 9jlonat.
9J1. = ik heb veel moeite gehad; es ift nid)t ber
I. Mud, m. -(e)s = kik; moed, fut; er wagt es
inert = 't is de m. niet waard; verlorette
nid)t 9J1. 31.1 fagett, einen 931. von gd) 3u geben =
9J1. = vergeefsche m.; es (ver)lobnt fit ber
hij durft geen kik te geven; leinen
mebr 931. nicbt = 't loont de m. niet; es bat 931.,
babett = moedeloos zijn; er bat feinen 931. in ben matt 1131. = kost moeite, heeft veel in; bie
geen fut in zijn lijf; banger 9J1.! =
Stnotett
931..n ber Seefabrt = de vermoeienissen enz.;
sakkerjul II. Must w. - vizier, geweer- ber eine bat bie 931., ber anbere bie Ttriibe =
korrel; (fig.) einen auf bie 931. nebtnett, auf ber de een heeft de last, de ander de lust; 931ilb
931. babett = 't op iemand gemunt hebben. unb Wle113 britt alles eis = moeite en vlijt
komt alles te boven; vgl. Stub. utiVbelob =
-n = mug; 931..n fangen
w.
leeg loopen, niets doen, vliegen vangen; fpa.
gemakkelijk, zonder moeite.
nifte 931. = Spaansche vlieg; fliegenbe 931. - ittu'ben, ftw. (b.) = loeien, bulken.
(een oogongesteldheid) sterretjes-zien; er bat feitte *Winn flit) = fidj bemiiben. mii'ljeboll =
n unb Zilden = hij heeft kuren en streken;
moeitevol, lastig, moeilijk. Whible)trattutte,
n feigett = muggeziften, vitten; vgl. to. -, -en = moeite, bemoeiing.
m. = molenbeek. Whibt'beutet, m. =
cl ef ant.
I. 99tuelen, $1. = grillen, kuren, luimen; er buil. Whible, iv. -n = molen; molenspel,
driestrik; bie 9J1. gebt, ift abgertellt = (ook) zijn,
bat feine 931. = hij heeft k. ; fie bat 931. im
Stopf = zij heeft 't hoofd vol g.; bas Zing haar mondwerk is in gang, staat stil; bas lit
bat 931. is niet pluis; 931. marten = beden- 913afier auf feine 931. = koren op zijn m.; fie
kingen, bezwaren maken. II. *nuclei*, id)w.
mai)Ien auf einer 931. = zij liggen onder den
(b.) = zich laten hooren, zich verroeren;
deken, trekken den lijn. 1. =
brommen, mokken; Tic) nid)t m. = geen kik molenijzer. Thitylenb au, m. = molenbouw.
geven.
Whitylettbeutel, m. = buil. Whitylenfttigel,
m. = molenwiek. Whibl'(ert)gang zie Nabl.
Whielettfeinger, m. = muggevanger; ook
lbrillenf anger. Whielettleben, 1. = sterretjes- gang. Whiblettorbituttg, tr. = reglement op
't malen. Whiblettlinet, f. = molenspel.
zien, vgl. 931ii cf e. Whielenleiger, .1eiber, m. -s,
- = vitter, peuteraar, muggezifter.
Whitylentritftter, m. = tremel (v. d. molen).
m. = muggebeet; steek onder water.
9)/fitytentrebr, 1. = molendam. Whibtlintig zie
931a1jigang.
WIttelev, m. -a, - = brompot; schijnheilige,
femelaar, domper. ancient', w. -, -en = Whibt'llgeritme, 1. (graben, m.); :flapper, w. =
femelarij, kwezelarij; wreveligheid. mete= molenlitocht; -klepper (klapspaan).
m.; outeitter, m. = molenaars11
rifit = schijnheilig, femelig, brommerig.
knecht; -bans.
9)luelertutit, 1. -a = schijnvroomheid.
inuaticb = kurig, grillig, brommerig; koppig.
lu1jl'IIvab, 1.; .14kt*, w.; •10ittbet, tv.;
.itein, m. = molenlirad; -sluis; -as; -steen.
ludo zie Mud I.
molensteengroeve.
uutet14 zie mudift. istudliOeu, fcbm. (1.) - )luljt'fteinbrudj, m.
mokken.
Whibtleiibter, m. = tremel (v. d. molen).
Whibt'lltunfler, 1.; .trebr, 1. ; .Wert, 1.; .010, m. =
muffle** zie muden II.
molenilwater; -dam; -werk; -geld.
)htb'be, - (nrbb.) modder, slik.mub'belig
= morsig, smerig. mub'beln, fcbtv. (b.) (ver)- Thibm'c§ett, 1.
tantetje, nichtje, wijfje.
kreukelen.
nutrute, w. -tt = tante, nicht, wijfje.
Mutrinetttrei0eit, w. = oude - vrouwewijsheid,
mii'be = moe(de), vermoeid; bes 2ebens, einen
bakersprookje.
m. = 't leven, iem. moe(de), zat.
w. - = moeiheid, vermoeidheid. 9lu'tjr(e) zie Mitre.
I. Wtuff, m. -(e)s, - e, Ouff(e), w.
---:.1. -(e)s, -e,
w.
-e =
w. = (tech.) mof.
(hand)mof;
m. moeite, last, beslommering, kommer.
-(e)s = schimmel; muffe, duffe lucht; brom- inut = moeilijk, lastig, [ijverig, werkzaam].
pot, gebrom; unter aUem
= moeilijk, moeitevol, lastig, belast,
= beneden alle
bekommerd; (bijb.) bie iI)r m. nub beiabett
kritiek.
Vail Eaten, 1. -s, - = mofje. %tune, tv. -, felb = die vermoeid en belast zijt. Whibletig•
= mof (ook een buisstuk).
felt, w. -, -en = lasten, bezwaren, beslomI. Whiffet, tv.
-n
moffel; smeltkroes. mering. Whitytvaltuttg zie Otilbewaltuttg.
II. Nutlet, m. -s, - = snuit, snoet; (dier, Wtulete, m. -tt, -n = mulat. Whiten**, w.
hond met) hang-, diklip; brombeer, knorrepot.
-ttett = mulat.
muff (e)lig = brommerig, met den mond trek- Whit'be, w. -n = 1. trog, nap, tob(be),
kend, pruilend, mokkend. itturfeln,
bak; 2. kuil, kom, indieping, inzinking. mitt's
icbw. (b.) = (gwst.) mommelen, langzaam bettfOvutig = trog-, bakvormig.
kauwen; muffen, muf, duf ruiken. uturfe(1)u, Mutt, m. u. 1. -(e)s = fijne moeseline, neteldoek.
Mutt, -(e)s = stof, veegsel, vuilnis.
icbw. (b.) brommen. knorren, mokken;
muften, duf, muf ruiken. Mufletlitat, piney,
Whitt'ablabepla#, m. = vaalt.
1. zie Mufflon. muffin,
= knorrig, Malden, I. -a = (ben.) moe(der)tje, moesje.
brommerig; duf, muf. zie muff eiig. Whirler, m. -s, - = molenaar, mulder (ook:
meikever). Whirtereben, 1. -s,-= molenaartje ;
Muffle**, m. -s, -s = moufflon (een schaap).
grasmusch.
nuff'Oeter, m. = brompot.
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Mlit'terliburfOe, m.; .el et, m., .fneOt, ttt. =
molenaarsiljongen; -ezel; -knecht.
m.; 40auten, m.; 'lateen, m.;
.taften, m. vuilnisilman, -hoop; -kar; -bak.
Mutt'garbine, w. = neteldoeksche gordijn.
Sham, m. —(e)s = molm, (erts)stof.
(ntentiOt) = molmachtig, als molm, vermolmd; bie Sate with m. = wordt bedenkelijk.
ttutlitt (gwst.) = molft.
nutEttrig = muffig, muf, duf.
m. —en, —en; • illion', w. —,
—en; 'aloe, m. —s, ..to'ren = vermenigvuldiglital; -jug; -er (multiplikator).
ftw. (1).) = vermenigvuldigen.
mul'trig (titultlitig) = muffig, muf, duf,
schimmelig.
m. ..11 = „mulus" (jongmensch,
die eindexamen gymn. heeft gedaan, maar nog
geen student is).
w. —n = mummie. mit'utien0aft =
mummieachtig, in-, uitgedroogd.
boeman; champy (champagne);
Omni, m.
lust, trek; moed, fut; es ift Fein 9J1. bran =
= op de pof; vgl.
er zit geen gang in; auf
Mud I.
—n = mom (Brunswijksch
Munente, w.
bier); [mom, masker].
m. —s, — =
Munt'inel, w. —n,
(gwst.) (witte of gele) waterlelie, plomp.
Muin'inetgrei6, m. = tandelooze, mommelende
grijsaard.muneine(t)n,ftw. (1).) = mommelen;
brommen, mompelen; inwikkelen, instoppen.
Munetneliail, m. = boeman.
Munentelfee, m. Mummelmeer (in Baden).
Munt'inenfitani, m., Muntmerer, w. —, —en =
vermomming, maskarade, mommerij.
mummuut' UMW! = kiekeboe 1
Mutte#4, m. —(e)s = onzin, flauwe kul.
Munt00, m. — = bof (ongestelclheid).
Mfitt'Oen, 1. = Munchen. Miitt'O(e)nev =
Munchenaar, Munchensch.
munb. = munbiert: gekopieerd (in 't net).
Munb, m. —(e)s, —e (aud): Miinbe u. Min/
b e r) = mond; reitten 931.1 = mondje toe 1
baben = een booze tong hebben;
einen bof en
bet walled = hij watertandt; einem
ben O. totifferig mad)en = iem. doen watertanden; bet (Mode metalitter 931. = de metalen
bringen zie
stem der klok; in bet Leute
Maul; einem nat bem fpreten, reben =
iem. naar den mond praten; er bletft felt unb
warm aus einem M. = hij praat zooals
't hem uitkomt; vgl. $latt, banb, e ra e. a.
Munb'art, = taaleigen, dialekt. munb'.
arttiO = dialektisch. Munb'bebarf, m. =
mondbehoefte, levensmiddelen. Muub'bet§er,
m. = eigen beker. Mutib'beifel, m. = monddeksel (van 't kanon).
Miitt'bet, m. (u. 1.) —s, — = pupil. iniitebet.
liter = voldoende waarborg opleverend voor
de belegging van 't geld van pupillen; m..e
bt)potbefett = (dus) veilige hypotheken.
9niin'belgetb, 1. = geld van pupillen.
inun'ben, ftw. (1).) = smaken, bevallen. infin'
ben, ftw. (f).) = (in bas Meer, in ben gluf3)
uitmonden, -loopen; aile Straf3ett m. auf ben
9Jlarft = komen op de markt uit. muntefaut =
lui in den mond; er ift nid)t m. = hij kan zijn
mond roeren. tv. = mondziekte,
tandvleeschziekte. munblertig = welbespraakt, slagvaardig. munb'nereOt = naar
iems. smaak, smakelijk (ook fig.); gemakkelijk
uit to spreken.
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MunbillgelOrniir, 1.; sijarnionita, w.; .§501e,
tv. = mondllzweer; -harmonika; -hone.
= in 't net schrijven.
numbie'ren, ftw.
Munbie'vutto, w. = afschrift (in 't net).
iniin'big = mondig, meerderjarig; einen m.
fpreten = iem. meerderjarig verklaren.
t3Uin'bigfeit, w. — = mondigheid enz.
bigfOreOung, w. — = meerderjarig-, mondigverklaring.
Munb'fleinnte, w. = mondklem, kaakkramp.
Munblock m. = lijfkok. Munblad, m. =
ouwel (voor brieven). Munbleint, m. = mondlijm. = mondeling. liittb'1h teat,
w. — = mondelinge behandeling. Munk:0'10M,
1. = mondgat; -opening, monding; buisgat
(van projektiel). Mutib'atfung, w. = mondopening. Munb'portion, w. = rantsoen.
Munb'eaub, m. = (onaanzienlijke) diefstal
van levensmiddelen uit broodgebrek e. d.
utunb ireOt zie munb g ere d)t.MunblOtoitinms
Oen, ill. = spruw. MunblOent, m. = lijfschenker. Mutib'iperve zie 931unb flemm e.
m. = mondspiegel. Muntrftiitt,
1. = mond(stuk, -werk). titunblot = [onmondig, inkompetent]; einen m. erfltirett = iem.
onder kurateele stellen; einen m. mad)en =
iem. niet aan 't woord laten, 't zwijgen opleggen. MunbluO, 1. = servet.
Mutt'bum, 1. —s, . . ba = afschrift (in 't net), net.
Miin'bung, w. —, —en = monding, mond.
Munb'llbott, m.; •borrat, m., -Wager, f.;
•Werf, 1.; 'tuinfel, m. = monclilvol, -voorraad;
-water; -werk; -hoek.
Munifi3ene, w. — = munificentie, vrijgevigheid, mildheid.
—, —en = munitie, krijgsMunition',
voorraad.
utuni5i0at' = municipaal, gemeentelijk, gemeente... Muniii4mtleatnte(r), m. = gemeenteambtenaar. MuniaiOatitat, w. —,
—en = municipaliteit, gemeenteoverheid.
Munfelei', —, —en = gemompel, gefluister.
inuttletti, ftw. (1).) = mompelen, fluisteren;
(van 't weer) dreigen; man munlelt allerlei =
er wordt van allerlei gemompeld; im Zunfeln
ift gut m. = 't donker is goed voor geheime
afspraakjes.
m. u. f. —5, — dom(kerk), hoofdkerk, kathedraal.
mun'tev = monter, vroolijk, levendig, opgewekt, wakker, flink, gezond, frisch; 1)ait(e)
bid) ttt.1 = hou je goed1 Mun'terteit, w. — =
monterheid enz.
1.;
m.; .abfalt, m.;
muntllafdruk;
g anitatt, w.; .beamte(r)
-afval; -kamer; -gebouw (munt); -beambte.
w.; .belOreibung, w.;
m.; =bud), 1.; .buttb, m. = muntillegeering; -beschrijving; -blok; -boek; -unie.
Miiit'se, w. —n = munt (gebouw, geld,
specie, geldstuk, muntrecht); (gedenk)penning;
ook = Min3e; vgl. bar, be3ablen. Mans'.
einOeit, w. = munteenheid. nifittlett, fcbtv.
(b.) = (aan)munten, stempelen; doelen; bas tit
gemfmt = op hem gemunt.
auf
tome; m. = muntkenner, penningkundige,
m. —s, — = munter.
numismatikus.
m.;
.fut, in. ----muntlivervalscher (valsche munter); -vervalsching; -voet (-standaard, -stelsel).
MiinbillgaOuteffer, m.; &indict% m.; •geloiOt, 1.;
•tabittett, 1. = muntligasmeter; -gehalt;
-gewicht; -kabinet.
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%Hine!Rotten, V.; .futtbe, w.; otteilter, m. =
muntllloon; -kunde (penningkunde); -meester.
Miitt5'llorbnung, w.; .4mrittit, w.; .briigung,
w.; •Katte, w.; .probe, w. = muntlireglement;
-pariteit; -ing; -plaatje; -onderzoek.
Waiinebrobierer, m. = essayeur. 9Niins'rat, m.
= lid van 't kollege van muntmeesters.
9Xiitterectt, 1. = muntrecht. Wiiina'regal, 1. =
(landsheerlijk) muntrecht. Miittiltbreiber. m.
= schrijver aan de munt. Riitta'forte, to. —
muntsoort. 9,Xiitti'itabt, w. = stad, die een
munt of 't muntrecht heeft, muntstad.
Miinellftentbel, nt.; 'Mem, 1.; .union, w.
(.bereitt, m.); •Wage, w. = muntlistempel;
-stelsel; -unie; -schaal (-waag).
'ittel'Umbels*, m.; stout, m.; g ivelen, I.;
,tviffenicbaft, w.; o iabler, nt.; • aeicOen, f. =
muntlikontroleur (essayeur); -waarde; -wezen;
-wetenschap; (el.) -meter; -teeken (-merk).
9)lurii'ne, w. —, —n = murene (een zeeaal).
Miirb'bratett, m. = (gebraden) runderhaas.
I. miiv'be = murw, week, zacht, malsch (vleesch
bijv.), bros (gebak, ijs); voos; half vergaan;
m. feitt, werben, mad en = (ook) murw, mak,
gedwee zijn, worden,maken. IT. Wiiir'be, Stir'.
bigfeit, w. — = murwheid enz.
Mu're, w. —, —n = modder-, puinstortbeek.
uturflen, Km. (b.) = brommen; knoeien.
Mttentel, m. —s, — = marmot; mopperaar;
knikker; O. fpielett = knikkeren. my'mein,
ftw. (b.) = mompelen, prevelen, murmelen
(ook fig.); mopperen ; knikkeren. Muenteltier,
1. = marmot.
9)hn'ner, m. —5, — = kater, Tibert (in 't
dierepos); (ook) Mum
*uneven, ftro. (b.) = morren, pruttelen, brommen. utiiv'rift = pruttelig, brommig, knorrig,
wrevelig. 931urefater, m. = 93turner. Nun'.
fob!, tn. = knorrepot, brompot, brombeer,
pruttelaar. uturefOblig zie miirrif t. Nun'.
lints, m. = knorrigheid, gemelijkheid.
Mud, 1. —es, --e (u. Oilier) = moes, brij,
gestampte kost; (Noordd. vooral van vruchten)
gelei, jam; bas 931. neritiitten = de zaak bederven; 9R. unb trot = kost; bas ift 9J1. wie
tine = dat is lood om oud ijzer.
Mulaget', m. —en, —en = muzevriend.
9ault§e, w. —, —n = mouche, schoonheidspleistertje.
Multel, w.—, —n = schelp, mossel. Multtel.
bast, w. = schelp-, mosselbank.
Mult4eler, tv. —, —en = bedriegerij, geniepigheid.
Ouldielerbe, w. = schelpaarde, -mergel.
att'Kelfattg, m. = mosselvangst, -visscherij.
nutli6elfOrntig = schelpvormig. 9ulf4elgolb,
1. = schelpgoud (in schelpen voor schilders).
mulelfialtig = schelpachtig. utul(e)licht,
nutICe)lig = schelpachtig, -vormig.
9lult4ellifalf, m., glere, w.; .ntarnter, m. =
schelpijkalk; -kunde; -marmer.
utultbeltt, Ito). (b.) = bedriegen, valsch, geniepig doen.
Mu'Kellaal, m. = schelpzaal. ateitellamm.
lung, w. = schelpekabinet. MulcOellttale,
to. = (mossel)schelp, schaal.
Witulebellifilber, 1.; -tier, 1.; .Werf, 1. = schelpfizilver (vgl. .g o I b) ; -dier ; -werk.
Mule, to. —, —n = muze, godin der kunst.
Mulelutan, —en, —en, Muleltnann, —(e)s,
.. manner = Muzelman, Mohammedaan.
utulelutanig, .Ittiitutiltt = Muzelmansch.
Sulenlialtnanack m.; =berg, m.; .gott, m.;

9tusfprite.

.1011, m.; .tentbel, m. = Muzenalmanak; -berg
(zangberg, Parnassus); -god (Apollo); -zoon
(dichter, student); -tempel.
9Rttle'um, 1. —a, .. leen = muzeum.
Rub'Oilvtutett, 1. = jamhorentje (een gebakje).
utuliert' = met mozalek versierd, ingelegd.
MOH', w. — = muziek; Wile ER. maten =
zijn mond houden. Mulifaliett, 431. = (gedrukte
0/ geschreven) muziek. Mulifalienfianblung,
w. = muziekhandel. mulifalifit = muzikaal.
Militant', m. —en, —en = muzikant ; bier
fiten bie 9:11 . . en = hier zitten de centers, de
dubbeltjes enz. Rulifan'tentilk m. = kleine
tafel, bijtafel. WIttlif ibireftor, m. — (biz. titel
voor) dirigent (v. mil. muziekkorps). =Offer,
m. —z, — = muzikus, artiest; vgl. TR it ii fit s.
Mulit'llfert, 1.; . for06, 1.; Plebrer, m. = muziekllfeest; -korps; -onderwijzer.
Rulifilictule, w.; .itiid, 1.; .ituttbe, w. =
muzienschool; -stuk; -les.
9Rulifu6, m. —, .. fifer = muzikus. ROW.
herein, m. = muziekvereeniging. utu'lifc§ =
muzen...
MuliWarbeit, w. = mozalek-, ingelegd werk.
utuli'biK = mozaIek, ingelegd.
utuliiie'rett, ftw. (b.) = muziceeren.
%/Mat', m. —(e)s, —e, %/Male, m. —, —tt =
muskaat(wijn, -noot); was niitt ber Stub
Ousfate? = wat weet een Boer van saffraan?
atibtal(ett)bliite, w. = foelie. Subfaterler, m.
—a, — = muskadel, muskaatwijn. %It:Miter .
ferfalbei, w. = scharlei. Rubfatellertraubc,
to. = muskadel(druif).
Mutifat'llitufs, w.; •tvein, tn. = muskaatlinoot;
•
-wijn.
RubleI, m. —5, —11, 9X., w. —, —tt = spier.
utub'f(e)lig = gespierd.
MuOlelllfraft, tr.; s Kutevien, 131.; .1(0Wiii0e,
w., .ttitigfeit, w. = spierllkracht; -pbn;
-zwakte; -werkzaamheid.
att&fe'te, w. —, —n = musket, geweer.
attOfelettlIfeuev, 1.: .fugel, w.; . 1cOut, m . =
musketlivuur; -kogel; -schot.
OttOfetier', m. —s, —e = musketier.
9/tuni ito zie 93tosfito.
utu6Ilig zie musfelig. 9Nubfulatue, w. —,
—en = muskulatuur, spierstelsel. utubfulab'
= gespierd, krachtig, sterk.
911u8'leite, to. = (bed.) pannekoek.
Mu% 1. — = moet, moeten, dwang; N. ift ein
bitter(es) Straut, eine 1)arte Rub = moeten is
dwang, is een bitter kruid.
Mule, w. — = vrije tijd, ('t) niet-gebondenzijn; in, mit E. = op zijn gemak.
Raclin', m. —5, —e = moeseline.
Willett, unr. (1).) (icb mui3; er mu13; muf3te;
miii3te; gemuf3t) = moeten, [mogen, kunnen];
er milf3te benn (Irani fein) = of hij moest enz.
attlieltuttbe, t v . = vrij uur, snipperuurtje.
Mulegeit, w. = vrije, leege tijd.
utullie'ren zie mouffieren.
otiilig = (persoon) zonder werk, nietsdoend,
leegloopend; m. geben = leeg loopen; (tijd)
leeg, vrij; m.. e Wrage = noodelooze, doellooze
vraag. tnii i tigett: lid) gemilf3igt finben, feben =
zich genoopt zien, voelen. Miilliggang, tn. =
nietsdoen, leeglooperij ; MI. ift alley Qafter
9Infang, ift bee Zeufels 9lubebant = luiheid is
des duivels oorkussen. Riilligganger, m. —5,
— = leeglooper, doeniet. utiiliggtingeriftb =
nietsdoend.
[Mttifteil, 9,'AttWteil, m. = weduwedeel].
Sublbriiie, w. = (hot) paraplu, spuit.

Mustang,
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Olang, m. -s, -s = mustang (halfwild
prairiepaard).
Mu'iter, 1. -s, - = monster, staal, voorbeeld,
patroon, model; nad) (beitellett) = op st.,
volgens monster; nad) einem 931. itridett = naar
een p. breien; eitt 931. bes a1ei f3es = een voor-,
toonbeeld van vlijt; 931. obne pert = monster
zonder waarde. Multeranitalt, w. = model= voorbeeld
inrichting. MulterbeifOiel,
bij uitnemendheid. Multerbilb, = toon-,
voorbeeld, ideaal, type. Multerbmt, 1. =
staalboek; modelboek. utu'iterglittig, *bait =
voorbeeldig, navolgenswaard. Mu'rterf arte,
tv. = staalkaart. Multerrinb, = modelkind,
toonbeeld. Multertuabe, m. = modeljongen.
mu'iterionform = beantwoordende aan 't monster. Multerlager, = monster-, toonkamer.
multern, id)w. (b.) = monsteren. onderzoekend
aankijken, (grondig) onderzoeken; (mil.) inspekteeren ; (iem.) aanmonsteren; ook aus=
mu ft e r n; vitten ; teekenen ; vgl. g emu it e r t.
Multerrabatt, m. = monsterkorting. Metter.,
reifenbe(r), m. = handelsreiziger (met stalen).
Multerreiter, m. = staalhengst, handelsreiziger. . Titulterrolle, m. = monsterrol.
Multerfaututfung, w. = verzameling van
monsters of stalen; modelverzameling.
MulterflitOrift, w.; sictriftitefier, m.;
w. = modellischrift; -schrijver ; -school.
Meitevit§u4, m. = wettelijke bescherming
van 't auteursrecht op een model.
1. = modellIstaat; -stuk.
Multeriljtaat, m.;
Mu'iterung, w. -, -en = monstering, inspektie, (wapen)schouwing, onderzoek, bezichtiging ; aanmonstering.
Mu'iterlItoert, 1.; .tuirtittaft, w.; m. modelliwerk; -boerderij (-huishouding); -teekenaar.
MuOloOf, m. = jampot; aus bent O. fommen =
't eindelijk snappen.
Mut, m. -(e)s = moed, dapperheid; [gemoed,
stemming, inborst] ; einem 931. mad)en moed
geven; guten, gutes 9)1.. es feitt = goedsmoeds,
welgemoed zijn; froi)ett 931.. es = blijmoedig,
goed gestemd; id) wet mie einem babel 3u
(e) ift = ik weet, hoe men daarbij to
moede is; mir i[t id)Iedyt 311 .(e) = ik voel
me niet op mijn gemak; ber I)oI)e 931. = edel
gemoed, neiging, streven] ; vgl. f a IT en, f u ij I en.
..tii = muta, stemlooze medeMeta, w.
klinker.
Mutation', w. -, -en = mutatie : stemwisseling ; (n. h.) plotselinge algeheele wijziging.
Mutationelbeorie, w. = mutatietheorie.
Miitc§en, 1. -s, - zie
=len, Id)w. (1.) = [verlangen, begeeren;
't meesterrecht vragen]; koncessie aanvragen
voor exploratie.
mutertiiiit = vol moed, moedvol.
***We're**, id)w. (I).) = muteeren, wijzigen; de
stem wisselen.
**tulle = moedig, dapper.
Mutid'utu4, m. - = mutisme, stomheid,
zwijgen.
Mutiahr, = jaar, waarin de gezel 't meesterstuk maakt; vgl. muten.
inutlo# = moedeloos, terneergeslagen. Mitt•
- = moedeloosheid.
loligreit,
mututaten, id)w. (b.) = vermoeden, gissen.
utututafitic4 = vermoedelijk, naar gissing.
-, ----en - vermoeden, gisMututaijung,
sing, onderstelling.
9)tutoffo0', 1. -s, -e = mutoskoop.

9Ruttuille(n).

Mutt/Men, 1. -s, - = moesje, moedertje.
1. Mutter, w.
-n = moer (v. een sehroef).
II. Mutter, w. Mutter = moeder (ook fig.),
m. de vrouw, (plat en van dieren ook) moer;
ertsbed; matrijs; baarmoeder; droesem, moer;
vgl.
.Maus.
mutterallein' zie mutterfeelenalleitt. Mut.
= moederkwaal,
terbefriimerbe,
Mutterbiene, w. = moederbij, koningin.
Mutterboben, m. = geboortegrond; moederbodem. Mutterbruber, m. = oom, moeders
= moederborst.
broer. 9Nuttevbruft,
terMen, -s, - = moedertje, moeder de
vrouw, ouwetje. Muttererbe, w. moederaarde. Mutteriieber, 1. = kraamvrouwekoorts.
Mutteriiitten, = merrieveulen. Muttergot•
teObilb, 1. = madonnabeeld. Mutterbaub, =
moeders huis, moederhuis. Muttertym moederhart. Mutterfinb, 1. = kind, mensch;
moederskind(je).
Mutterlifirc4e, w.; •forn, 1.; =kraut, 1.; -fudjen,
m. = moederlikerk; -koren; -kruid (kamille,
melkkruid, hartgespan); -koek.
Muttertantut, = ooilam.
Mutterillanb, 1.; gauge, w.; •Yeib, = moederilland; -loog; -lijf (-schoot); non .leib an = van
de geboorte af.
utiitterlit4 = moederlijk; van moederszijde;
931..e(s) = moederlijk erfdeel, m. erfgoed.
miitterlitterfeit0 = van moeders kant.
w. - = moederlijkheid, moederlijk gevoel.
MutterIlliebe, w.; gloge (spr.: loozje), w. =
moederliliefde ; -loge (v. d. vrijmetselaars).
ututterlo0 = moederloos. Nutterinal, 1. =
moedervlek. muttertutiudAenitille = doodstil. autterntitM, w. = moedermelk; mit ber
9J1. ein[augen (1!). Muttermorb, m. = moedernaar de
moord. mutter**
1d)w. (1).)
moeder aarden. unteternadt = moedernaakt.
MutterOfennig, m. = geld, dat moeder
stilletjes geeft. MutterOferb, 1. = veulenstam-; moederrol.
merrie. MuCterreile, w.
Mutlerickf, = ooi, moederschaap.
MutterillMaft, w.; •i(teibe, w.;; oft4iff, 1. =
moederi!schap; -scheede; -schip.
.febtuein, 1. =
9Ructerilidiot, In.; ifebut,
moederlischoot; -schapszorg; -zwijn (zeug).
Eutterfcbtueiter, w. = moederszuster, tante.
Mutterfeele, feine 9J1. = geen sterveling.
ututteriee'lenallein' = moederziel-alleen.Muti.
terlegett, m. = moederzegen. Mufterfeitt ipiefen
= moedertje spelen. MutteribbuMett,
=
moederskindje. MutterfOiegel, m. = moederspiegel (med. instr.). MutterfpraMe, w.
moedertaal; stam-, grondtaal. Mutteritabt,
to. = moeder-, geboortestad. Mutteritainnt,
m. = moederstam. Mutteritelle, bei, an
einem 931. Dertreten = bij iem. de plaats van
een moeder bekleeden, innemen. ututteriterte•
allehe = moederziel-alleen. Mutterftod, tn. =
moederstam; (v. bijen) moederkorf. Mutter..
tell, m. = moeders-, erfdeel. Muttertier, 1. =
moederdier. Mufterborfall, tn. = verzakking
van de baarmoeder. Mtftertuit, m. = natuurlijk gezond verstand. ututtertui#ig = verstandig van natuur, origineel.
-(e)s, -e = (gwst.)
Muttidh Muttig,
geheime bergplaats van ooft, motholle, vgl.
9.31 oof
([d)w3.) vuilnis.
koncessieaanvraag
Multing, 133. -, -en
mitten; [leenaanvraag].
(voor mijnbouw),
moedig, vol moed. 9)11ttiville(it),
murbon

mutwillig.
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m. —its = moedwil, baldadigheid, uitgelatenheid ; wilde anjer ; vgl. tr e ib en I. ututtuiltig =
moedwillig, baldadig, uitgelaten; ook =
ututtoittigertueile = met moedwil, moedwillig.
—n = muisje ! poesje!
Mut*, w.
—n = pet, muts (ook 2de maag),
w.
kap (ook van een valk), (tea)cosy, warmhouder;
met
seine
nerfebrt auf(gefett) baben
't verkeerde been uit bed gestapt zijn, slecht
gemutst zijn; bas lit ibm nat ber 9R. —
dat bevalt hem niet, is (hem) niet naar zijn zin.
Miitlettntathet, m. = pette-, mutsemaker.
klep van de pet.
9Xiitlettfc§ittn, m.
= mad) en wir: zal gebeuren, komt
nt.
in orde.
o'pen,
9)/to'pe, m. —n, —n, 9)/tio0b', m.
myoop, kortzichtige, bijziende.
o'pen
myopie, bijziendheid, kort93/Hopte', w. —
zichtigheid.
= myoop, bijziende.
= myriade, 10000tal,
9X4ria'be, w.
tallooze menigte. = duizend. . .
(bijy.: mpriabenthpfig, .itimmig). 91Xtrring
gratnnt, 1. = myriagram. Mirriapobe, m. —tt,
—n = duizendpoot.

itad)bilben.

—n = mirre.
—n = mirt.
atietettlIbtatt, T.; s kim, m.; sitraucb, m.;
satoeig, m. mirtellblad; -struik,
-takje (-twijg).
nttjiteriiW = mysterieus. atOte'rittut, 1. —s,
..Tien = mysterie, geheim(zinnigheid), verborgenheid, geheime leer. atiftifitatiote, w. —,
—en = mystifikatie, fopperij, bedriegerij.
icbw. (b.) = mystificeeren, foppen, voor den gek houden. atritit, w. — —
mystiek (streven om 't bovenzinnelijke door
innerlijke aanschouwing te vatten), geheime
leer. Strititer, m. —s, — = mystikus, aanhanger van de mystiek. mtritilch = mystisch,
mystiek. m. — = mysticisms,
mystiek.
atrtbe, tn. —, = mythe, godesage, verdichting, fabel. nttrtbettbaft, IntrtbiliO =
mythisch; onzeker, geheimzinnig, fabelachtig.
—n = mythologie,
9n4tholonie', w.
godefabelleer. atttboloigift0 = mythologisch.
931t)tben = mythe.
Win'tboO, MtrtfittO, m.
=
ut. 3. zie 3ablung.
atir'rbe, w.

91.
Itncbliferei, stiffung, ID. -, —en = naAperij.
N.
91, 1.
natb'atimen, (1).) (einen (einem), ein
N = glorb(en). 9t. = glummer.
3eifpiel) = nadoen, -bootsen, -volgen; (etw.)
na/ = nu, och, zoo zoo, kijk, wel wel, och kom!
namaken. ttatb'atmenbttlert = navolgens—n = naaf.
9/gt`be, w.
m. —s, Mabel (u. Mabel) = navel waard(ig). %Widmer, m. —a, — = navolger,
(ook fig.); brandpunt (van lens); sluitsteen -bootser. gtatt'abuterei, w. —, —en = nadoenerij, slaafsche navolging. 9tadratmtung, ID. —,
(van koepel, gewelf).
—en = navolging, -bootsing; -maak. natty..
9ta'betlibinbe, w.; .bruch, m.; sgegenb, w.;
abutungftert = navolgenswaard(ig). 9Intb's
sltbnut, to. (sitrang, m.) = navelllband;
atbeit, tu. = nawerk, nawerken. itartrar=
-breuk; -streek; -snoer (-streng).
ftw. (1.) = (einem Mobell, Oorbilb)
beiten,
9ta'benlIbobter, m.; =bra*, to ; sbiittfe, w. —
nadoen, -werken, werken naar; (eitt 9Robell)
naafIlboor; -rem; -buis.
namaken; — nawerken, later werken; (eine
na'benfürtnig = naafvormig.
Sate, an einer Sate) nog wat (na)werken.
stodj, I.; sting,
9ta'bettliboti, 1.; skims,
natt'artett, id)w. (b.) = aarden naar, slachten;
m. = naafIlhout, -krans; -gat; -ring.
bem Rater n. = naar zijn vader a.
"ta'ber, Weber, m. —s, — (nog gwst.) naaf9kub'bat, m. —5 u. —n, —n = buur(man).
boor, avegaar.
9/cteOltarborf, = naburig dorp. Otacb'botri
gta'bob, in. —s, —s = nabob, rijkaard.
I. stack 43rilp. mit satin = na (n. bem Mien, bait°, 1. = huis naast iem., buurmans huis.
n. .Ditern); naar (n. battle geben, n. einer Ititc§/bwrin, tn. —, —nen = buurvrouw. 9Zatt's
barlattb, T. = naburig land. ttatt'barlitt =
Wliege grelfen); al naar, naar gelang van (n.
naburig, buurmans.. , als buren. 9latt'bar=
(ben) lintitemben); wenn es n. mit ( = naar
ichaft, w. — = (na)buurschap; buren; buurt,
mijn zin) Binge; bij (n. ber n. bem
wicbt Derfaufen); om (er gel)t, ftidt tt. bem nabijheid; gute M. batten = buurschap houden,
Qtr3t, ruft it. bilfe); op (rt. gloten fingen); over als goede buren leven. 9/nc§'btrr6leute, 131. ---=
(ein OterteI neun); te (er fam n. baufe, n. buren, buurlieden.
naburige
Q3erlin); van (ein Mann n. ber ltbr; einen bem 9ltuirbarlIftaat, m.; sftabt, w.
staat; n. stad.
%amen rt. fennen = lam. van naam kennen;
unr.
(1).)
=
naderhand,
achteraf
es gel)t wie n. gtoten = als van een leien nadybebenten,
bedenken. nntirbetten, Rim. (b.) (einem)
dakje); volgens (n. ben Umitemben, ben
limfttinben it., seiner 91usiage tt., tt. bent nablaffen. nactrbeffern, Rim. (b.) eine Sate, an
einer Sate —lets beter maken, nog wat aan sets
ffiefet, bem ffiefete tt.), II. nark 91bn. = na;
doen, sets bijwerken, retoucheeren. nadybeftels
wit ibm = wij hem (achter)na; mie nor =
ten, ftw. (b.) =nabestellen. 9tneirbeftettung,
voor en na; unb = langzamerhand, allengs.
nazeg= nabestelling. tittWbeten,id)w. (h.)
nacb'ar4ten, (1).): einer Sate it. = zich
regelen, zich gedragen naar; Sum M. = Sur gen, -praten. natt'bettlittigett, id)w. (b.) =
achteraf toestaan.ttaiOleiablen,ichvw.(4,h.)--na-,
9IneWat§tnttg = ter behartiging, om zich aan te
houden. ttififyilffen, ftw. (b.) = naapen, -doen, bijbetalen.9Zath'biev, f . = dunbier. nattrbilben,
-bootsen. 9hufriliffer, m. —s, — naaper. ftw. (h.) = namaken, kopieeren; (opvoedirag
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e. d.) voltooien. Itait'bilbung, w. = namaak,
kopie; verdere vorming. natfrbttittern, fcbw.
( 4 . ) = (nog eens) doorbladeren. staWbtelben,
ft. (1.) = na-, school-, achterblijven. ntut'btisten,
[d)w. (b.) (einem) = nakijken, -zien. %sub'',
bliite, w. = nabloei, tweede bloei. nadj'boljren,
[d)w. (b.) = na-, overboren. OtacO'bOrle, to. =
nabeurs; naW1,arOtir4 = in (op) de nabeurs.
natb'bringen, um. (l.) = (achter)nabrengen.
staWbatieren, [d)w. (b.) = postdateeren.
naftent' = [daarna]; nadat; (]e) n. = al
naardat, al naarmate, (al) naar; ie n. = (ook)
't kan er naar zijn. naWbenten, unr. (b.)
(fiber, WO = nadenken (over iets); [einem
binge n. = over een zaak n., een zaak overdenken]; einem n. = iem. n., iems. gedachten
(ver)volgen. naM'bestrenb, obentlisb = nadenkend, peinzend; [ernstig, tot nadenken stemmend]. nastrbic§ten, [d)w. (l.) (einem) =
nadichten, -volgen. staWbriingett, [d)w. (1).)
(einem) = nadringen, -stuwen. naWbrIngen,
ft. (1.) (einem) = nadringen, volgen. Obut'brud,
m. —(e)s, —e u. ..briicfe (vgl. nacbbrucfen
en .brilden) = nadruk, klem, kracht; nadruk,
namaak. tunt'brudett, [d)w. (1).) = nadrukken
(van drukwerken), namaken. nasfybriirten, [d)w.
(b.) = nog eens persen, nadrukken, -dringen.
9tacirbruder, m. = nadrukker. nadybriidlist =
nadrukkelijk, met nadruk, met aandrang,
met Mem, ernstig. nacirbruttObott = met
nadruk, met klem, krachtig. nast'bunteln, [d)w.
(b. u. f.) = allengs donkerder worden, makers
(van schilderijen en kleuren).
nast'elMett, [d)w. (b.) = herijken. WasWeiftng,
W. = herijk. naWeifern, [d)w. (b.) (einem) =
nastreven, ijverig (na)volgen. Itatb'eiferung, w.
— = nastreven, wedijver. nactreiten, fcbro. (f.)
(einem) = naijlen, -snellen, vervolgen. nacO•
einatt'ber = na elkander; (brei Zage) aaneen.
mut'e***44inbett, ft. (1.) (einem etw.) = nagevoelen, zich in iemands gevoelens indenken.
9Za'tbett, m. —5, — = schuitje, bootje. na'Men.
tannin = schuit-, bootvormig.
[nadrer = n a d) 1) er]. 9/aWerbe, m. = erfgenaam
over de hand, verwachter. %atWeritte, w. =
naoogst. nadreriii0ten, fcbro. (1.) = navertellen.
I. nasfreffett, it. (b.) = naeten. II. 9lat4'effelt, I. =
toe-, naspijs.
staWegergerett, [dm. (1.) = na-, strafexerceeren; naeten.
PlasblaOr, m. —s u. —en, —en = nakomeling,
na-, opvolger]. tnfrfatgett, ft. (f.) (einem) =
nagaan, -volgen, -trekken, volgen; it., (b.) =
(etw.) nabrengen, (in een wagen) narijden
9/ast'fatger, m. = mijninspekteur; ook =
gladgabr. nattlitrben, [d)w. (b.) = na-,
oververven. 9tat4leier, to. = nafeest, -pret.
nactrfeiern, [d)w. (b.) = navieren. nacOleilett,
fdp. (b.) = na-, opvijlen (ook fig.). natir •
feuertt, [dm. (b.) = navuren, -schieten;
('t vuur) opstoken. nat4Itiegen, ft. (f.) (einem) =
navliegen. %ast'fotge, w. = op-, navolging.
nsublolgen, [d)w. (f.) (einem) = (na)volgen;
opvolgen, nakomen. ttaWfutgettb = (na)volgend, onderstaand. 81ast'folger, m. = opvolger, erfgenaam, erve; navolger; l 91. = de
erven B. natt'forbern, fcbro. (b.) = navorderen.
OZast'forberung, w. = navordering; (ook)
bijrekening. nastrforf4en, fd)w. (b.) (einer
q3erfon ob. Sado) = naspeuren, -vorschen,
onderzoek doen naar. 5hutiorittsung, w. =
navorsching, onderzoek(ing). 91adyfrage, to. =
navraag, onderzoek, verzoek om inlichting;
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vraag; 1l. bcdtett = navraag doen; nad) bie[ent
9irtifel ift grof3e, lebbafte, [tame 91. = er is veel
vraag naar dit artikel; vgl. 9Ing eb ot. [itat4'i
fragen, fd)w. (b.) (einem, einem Dinge) =
vragen naar, navraag doen omtrent; zich
bekommeren over]. Otat§lrift, w. = nader
uitstel, nadere termijn. Otatt'froft, m. =
navorst. 9tatb'frii0ting, m. = nalente. itat§'•
NW**, fobw. (1.) = (etw.) een wrok over
lets (ge)voelen, iets navoelen; einem etw. n. =
na(ge)voelen, deelen in, met iem. mee(ge)voelen. naWfiitten, [d)w. (b.) = bij-, aanvullen.
9ZaWfiittung, w. = na-, aanvulling.
nacit'gaffett, [d)w. (b.) (einem) = nagapen. ttac0'•
Oren, fobtv. (b.) = nagisten. narft'gebett, ft.
(l.) = (nog iets) na-, toegeven; meegeven;
verflauwen; (koers) dalen, zakken; ber 0oben,
ber Stein gibt nacb = geeft mee, wijkt; er
gibt [einem Gruber an Ileift nicbts nad) = hij
staat in verstand bij zijn broer niet achter,
doet niet voor hem onder; vgl. Hug. nastrge•
barest = nageboren, jonger. 9/aM'geburt, w. =
nageboorte. nadrget)(e)n, unr. (f.) = (einem)
nagaan, volgen, naloopen, -speuren; (littnii.
tigem) nastreven, streven naar; (feinen (be=
fcbüften) bezorgen, waarnemen, doen; (bem
Zergniigett) najagen; es gebt ibm nab = hij
voelt 't nog; (Don einer libr) naloopen, achter
zijn. naM'geOettb6 = naderhand, later. nat§'•
genial* = nagemaakt. narb'gera'be = langzamerhand, allengs. 91aWgefft*ad, m. =
nasmaak. nacb'getviefenertnalen, = zooals
bewezen is. nacb'giebig = toegevend, -geeflijk,
meegaand; soepel. 9/atb'giebigreft, w. — =
toegevendheid enz. nacb'giefxtt, g. (1).) = na-,
bijgieten. "tatb'glani, m. = na-, weerglans.
itaWgliibett, [d)w. (b.) = nagloeien. nast'•
graben, ft. (1.) ---- (na)graven, zoeken. nast'.
ariibeht, fcbw. (1.) = peinzen, zijn hoofd
breken; einem Zing, fiber ein Zing n. =
over lets peinzen, iets napluizen, nasnuffelen.
naM'aucten, [d)w. (1.) (einem) = nakijken.
9but'eufi, tn. = na-, afgietsel, kopie.
Olast'Oalt, m. = nagalm, weerklank, echo.
nattliallett, fcbw. (b.) = nagalmen, -klinken.
nadj'Ijalten, ft. (1.) = nahouden (een les,
school); duurzaam zijn. naM'Oaltig = duurzaam, blijvend ; stevig. %ast'Oattigfeft, to. — =
duurzaamheid, degelijkheid. ttasWbastgen, ft.
(b.), gOtingen, it. u. [d)w. (b.) mit Zatio =
[narennen, vervolgen]; (erittnerungen) zich
overgeven aan, den vrijen loop laten aan;
vgl. Oebanfe. nac§'Oeflett, fcbtn. (1.) = nabehandelen, achteraf genezen. nasb'beiiett, fcbw.
(1.) = er wat bij doen. narb'fielfen, ft. (b.) =
(einem) behulpzaam zijn, een handje helpen;
(einem Zing) bevorderen, (ook) bijhelpen en =
.b e 1 fern. nafter' = later, naderhand,
daarna; bis n. = tot straks. 9lattlierbit, m. =
naherfst. nafte'rig = later, volgend. 9lady•
Web, m. = tegen-, terugstoot. ,tarb'Oitfe, to. =
hulp, steun. 9latirOilfeftunben, q3I. = hulp-,
repetitielessen. 9hub'binein': im IR. = achteraf.
nacblOnten, fdp. (f.) (einem) = nahinken;
hinkend achteraankomen. nadj'Ijolen, [d)w.
(l.) = nog (laten) halen; ( Zerftiumtes) inhalen.
ItacliVilfe zie 91acbbilfe. 9/ady4ut, w. =
achterhoede; ('t) naweiden.
91ittWitiboffauteitt, I . = na-endossement.
nadriagen, fd)w. (b.) = (einem) achternajagen,
nazitten; (einem eine Kugel) najagen: (Oren,
bem 91ubm) jagen naar, streven naar. itai4'•
jammer**, fobw. (b.) (einem) = jammeren
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kiagen over (een doode bijv.). nadriubeln, fcbw.
(t).) (einem) = najubelen.
nacblaufen, fd)w. (1).) = na-, bijkoopen. nadir.
!tam, fdp. ao (einem) = kiagen om (een
doode bijv.). 9tat011attg, m. = naklank, -gaim,
echo, herinnering. maillettern, fd)w. (i.)
(einem) = naklauteren. nacirtlingett, ft. (b.) =
naklinken, -galmen.9/441outtne, m. —n, —n=
nakomeling, afstammeling. tta4lomuten, ft.
(f.) = na-, later komen; (einem) nakomen, na
iem. komen, volgen; er lann nicbt n. = hij kan
't niet bijhouden (bem Ziftat 3. Z.); (gwst.)
er achter, to weten komen; (einem Zerfpred)ett,
Zerpflicbtungen) nakomen, (bem Zefebl) opvolgen; (stud.) id) lomme nad)! = op je gezondheidl 9tatOlomutett14aft, —, —en =
nakomelingschap, -geslacht. Ittublbutntling,
m. —s, —e = nakomer; [nakomeling, afstammelingj. naeblOttnett, um. (l.) (einem) =
nakunnen, kunnen volgen. ttaeblviecten, ft.
(f.) (einem) = nakruipen. nniOlUnftellt, fd)w.
(1).) = (kunstig) navolgen, -maken, -bootsen;
= nakuur.
-knutselen. 9taiblue,
nacblallen, fdp. (b.) = nastamelen, -bauwen.
^tadj'la fa, m. ..laffes, —Jaffe u. „Jaffe =
verslapping, ontspanning, afneming (ber Strait);
vermindering (ber etrafe); verlaging (ber
Steuern); reduktie, korting, vermindering;
nalatenschap; nagelaten werken. 9itaeblafittuf.
tints, w. = boedelveiling. OlaeOlaisau4eittatt'•
bevie4ung, w. = boedelscheiding. nadriaffen,
ft. (b.) = [na-, achterlaten, laten varen, prijsgeven, kwijtschelden, ontslaan van, toelaten,
-geven, laten schieten, vieren]; verslappen,
verflauwen, (langzaam) ophouden, afnemen,
verminderen; achteruitgaan; bedaren, zwakker
worden; korting geven; laten vallen ; im
(rifer n. = in ijver verslappen; Fein safer ilift
nad) = verslapt, vermindert; fein 3orn Int
nad) = zijn drift vermindert, bedaart; ber
%eget' Idi3t nad) = wordt minder; bas Seil
Int nadj = wordt slap, geeft mee; bie ed)raube
Int nad) = raakt los; 103 nid)t nad) mit zitten
unb Zetett = houd niet op to etw. Dom
(am) 43relle a. = laten vallen. 9/441affen.
Aaft, w. = nalatenschap. 9tatblaffettftbaft6.
= boedelscheiding. natirliiffig=
berteilmtg,
nalatig, slordig, nonchalant, laksch.
Itiffigrett, w. —, —en = nalatigheid enz.
9taiblatOfteger, m. = boedeiredder. Otady•
fauna, w. —, —en = verslapping enz., vgl.
nacblaffen. nacblaufen, ft. (1.) (einem) =
naloopen; feinem Zerbienft n. mullen =
moeten loopen, moeite moeten doen om Jets to
verdienen. 91a4läuter, m. = nalooper; (beim
a3fflarb) could, doorstoot. ttni§lebett, fdp. (b.) =
overlezen; [(bem (beret) naleven, zich richten
naar]. narblegen, fcbw. (ti.) er bijleggen,
bijvoegen; nod) etw. a. = wat bij 't vuur doen,
opstoken. mailmen, 'dim. (b.) = naleeren,
later leeren. Otacblefe, w. = nalezing,
-oogst; -betrachting. naOlefen, ft. (b.) = na-,
overlezen, nazien, -slaan; nalezing, -oogst
houden. 9Zadriefet, tn. = nalezer, arezoeker.
nac4letuttett, fcbw. (I).) = nalichten, -schijnen;
einem n. = iem. bijlichten. nacbliefern, fd)w.
(1).) = naleveren. 9444'fiefeettng, w.
nalevering.
nacfnn. = nadmittags.
natt'utarben, fd)w. (b.) = namaken, -doen;
bas loll itjm einer n. = doe 't hem maar eens na.
9/adyntaibuttg, w. — namaak. Itadyntabb,
w. — tweede maaisel, naweide. natbIttalen,
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fcbw. (I).) = naschilderen, kopigeren. mfr..
India = later, volgend, van later datum.
naWntatO = later, daarna. 9lacbIttattn, m. =
achterman; naman, volgende endossant. na4'.
maeKieren, fcbm. (1.) (einem) = namarcheeren.
ttaeO'nteffett, ft. (b.) = over-, nameten. 92ac4's
ntittag, m. = (na)middag; eitt angebrocbetter,
angeriffener 9. = een aangebroken achtermiddag. nacfrutitttigig = gedurende den
(na)middag, (na)middag... nacbintittliglieb =
elken (na)middag, 's(na)middags, (na)middags. .
Ittublnittag4 = des (of 's) (na)middags.
9taetrutittagOnnebigt, w.; .141tiftbett, 1.; qeit,
w. = (na)middaglipreek; -slaapje; -tijd.
marnturtnettt, fd)w. (b.) = naprevelen.
9tattltabute, w. — = rembours, naneming;
gegen 91. = onder r.; unter
ber Stollen =
onder n. van de kosten; burcb (per) 91. erbeben
auf = onder r. beschikken over, bij;
f6=
verrekening f 6. 91adynabntegebilbr, w. =
rembourskosten. 9tatbittaintte#aret,
= verrekenpakket. nacirnebtnen, ft. (b.)
nanemen,
(ook) onder rembours beschikken over.
natb'orbtten, fd)w. (b.) = ondergeschikt maken,
in de tweede plaats laten komen.
natWeifen, ft. (b.) = (lets) na-, overfluiten;
(einem) nafluiten. ttait'lqtaniett, fcbw. (b.) =
na-, bijplanten, later planten. nacblAttletit,
fd)to. (1).) = napenseelen, retoucheeren. **OW.
Oappertt, fcbto. (b.) = nababbelen, -praten.
nadynotieven, id)w. (l.) = na-, overpolijsten.
OtaeOlmeto, f. strafporto. 9/arblmetotnatle,
w. = portzegel. natfrintigen, fcbw. (b.) =
nastempelen, -munten; (munt) namaken,
-slaan. nadilyriifett, lap. (b.) = narekenen,
-zien. OtadrOviitung, w. = narekening, herhaald onderzoek; herexamen.
marmite-vett, lobto. (I).) = na-, overscheren.
naeb'ree@nen, fcbw. (b.) = na-, overrekenen.
91aeb'rectitter, m. = narekenaar, accountant.
ghtefrree4nuttg, w. = narekening; nagekomen
rekening. ItaCrebe, to. = narede; ('t) napraten (over Jets);
bole 91. = kwaadsprekerij, (laster)praatjes; in iible brengen =
kwaad spreken van, belasteren, in opspraak
brengen. natb'reben, fcbw. (b.) = (etw.) napraten ; na-, overzeggen; (einem) napraten;
(einem OiSfes, abIes) kwaadspreken van.
92cleO'rebner, m. = tweede enz., latere spreker.
nacbiveifen, fdm. (f.) = later rijpen. nndj'.
reifen, ittu . (I.) (einem) = nareizen. nob'.
reitett, ft. (t.) naschetsen, -teekenen; tt.
(b. u. 1.) = verder scheuren. nar§'reiten, ft.
(f.) = (einem) narijden; (htub.) ein $tolleg, ein
eft n. = een kollege, een diktaat nawerken,
inhalen. nacb'vettnett, (f.) einem = iem.
narennen. Otadreeue, w. = naberouw. 9/ad's
w. —, —en = naricht, tijding, bericht,
nieuws, mededeeling, inlichting; Sur 91. =
bericht aan den lezer. 91(4'44ter, m. scherprechter, beul. natirricftttic§ = bijwijze van inlichting, aLs waarschuwing. natb'ringen, ft. (b.)
(Dat.) = krachtig nastreven. tia(bieatiett, 1cfm.
(1.) = narollen.nacirriidett,fcbm.(1.) = promotie
maken; einem it. = bij prom. op iem. volgen;
(bem Weittb) narukken. narb'rubern, fcbm. (f.)
(einem) = naroeien. ghtWtsuf, m. = roep (iem.
achterna); laatste groet (aan een doode), lijkrede, „in memoriam"; herinnering, roep, naam.
nacireufen, ft. (b.) (einem) = naroepen. 9taib's
rubm, m. naroem, naam, roep. naWriibuten,
fd)w. (b.) einem etw. iem. lets met eer nageven, tot iems. eer Jets zeggen.
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nacOlagen, 1033. (1).) = na-, overzeggen, verdervertellen; einem etw. rt. = (ook) iem. jets nageven, (jets) van iem. zeggen. 9/actrfat, m. =
nazin.
nacWic§auen, fd)w. (b.) (einem) = nakijken,
-zien. naMiltbiden, fcbw. (b.) = nazenden,
-sturen. nacirfcbieben, fcbto. (b.) = naschuiven,
-duwen, -kruien; (hand.) bijkoopen, inslaan
tijdens den uitverkoop. nadrittiefien, rt. (b.)
= (einem eine Stugel) naschieten;lb) bijbetalen, -storten; (Oiicber u. a.)nadrukken;
n., (1.) = naschieten, -storten. nattlt4iffen,
fcbw. (f.) (einem) = navaren.,/actridgag, m. =
naslag (muz.); (el.) terugslag. 9/atirfc§iagebutO,
1. = boek om allerlei in op to zoeken. natt'•
iCagen, R. (b.) = (eine Stale in einem Q3ud))
naslaan, opzoeken; ((belb) naslaan, -munten;
(einem ein Streu3) nageven; (i.) (einem) aarden
naar. nacViCeicOen, ft. (1.) (einem) = nasluipen. nactrfOleffen, fdtto. (1.) nasleepen,
-sleuren; It. ft. (b.) = bijslijpen. nattittleppen,
fcbto. (b.) = (achter)nasleepen, -sleuren; (intr.)
naslepen.
m. = valsche sleutel.
een nasmaak hebnadrOnteden, fcbw. (b.)
nasmeren,
ben. nacO'pOutieren, fcbto. (b.)
-Madden. naWittneiben, R. (b.) nasnijden,
-knippen (naar een model); (nog wet) snijden.
naWft§reiben, ft. (b.) = over-, naschrijven;
voorgelezene enz.) opschrijven; (nog jets) bijschrijven; (einem eitten brief) naschrijven.
9/itc1410reiber, m. overschrijver. nacb'•
pftveien, ft. (b.) (einem) = naschreeuwen.
nadritOreiten, ft. (i.) einem = iem. nastappen,
volgen. %actrichrift, w. naschrift, postskriptum; afschrift, diktaat. 1achletmtb, m. =
toe-, bijvoeging; aanvulling, nieuwe aanvoer
(ook bij 't leger); tweede, latere worp (in 't kegelspel); vgl. nadifcbiebett. 9Zadrit§ur, w. =
tweede schering, tw. scheersel. nacOlcOitren,
fctv. (1).) = vuur) wat aanwakkeren, aan-,
opstoken. 94ac§'Ic4u13, m. = nagroeisel; nieuwe
storting, bijbetaling. 9tarWittutpramie, * w. =
bij-, extrapremie. nactl0iitten, icim. (b.) =
bijstorten. 91adrisinuaben, = schadelijk
mijngas, stiklucht. 9laririOniarnt, m. = latere
zwerm, bijzwerm. ncuticinualien, (b.) = nababbelen, -kletsen. nadrftttninttnen, R. (i.)
(einem) = nazwemmen. narOIMMOven, R.(1).)
eed) nazeggen; (einem) navloeken, -zweren.
nacklegein, fcbw. (i.) (einem) = nazeilen. ntuft'.
'en,
O ft. (b.) (einem) = nazien, -kijken; [niet
meekunnen, achterblijven]; n. ob . = zien,
kijken, onderzoeken of .. .; (opstel, rekening,
boek) na-, doorzien, nagaan; einem etw. It. —
jets van iem. door de vingers zien, niet zwaar
aanrekenen; [fieb bem Scbmer3 bes 13aters nad
= heb geduld met de smart van den vader].
9/a(41e0en, 1. = nazien, onderzoek; icb batte
bas (leere) 91. = ik kon er naar fluiten, kon
toekijken. natOlenben, (I).) = nazenden.
narblelien, 1dm. (b.) = laten volgen, later
zetten of plaatsen; auf bas Effen fetten wit emit
(bias Wein nad) = na 't eten dronken we een
glas wijn; bas Zergniigen feinett 43f1id)tett n.,
zie 4tellen; (einem WIiicbtling) nazetten,
achtervolgen; (bij 't spel) den inzet verhoogen,
9/aO'fic§t, w. — toegevendheid, geduld.
inschikkelijkheid. natbliditig = toegevend,
inschikkelijk, geduldig; n. mit einem = toegezie atad).
vend voor iem. 9ttublic4tigteit,
f t. neu#11(tt6t) oil = toegevend, inschikkelijk.
. zicht
9taMlit§tivetOlel, m. = wissel na
vervallend, nazichtwissel. 92a4'filbe, w. =
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achtervoegsel. nactrifinufferen, fcbm. (b.) =
peinzen. nadriingen, ft. (b.) nazjngen. natfri
finnen, ft. (b.) = (fiber 9Iff.) nadenken, peinzen;
[ben Wortett, einem tinge a. = nazinnen,
nadenken over]. tutc4It1lett, [t. (b.) = na-,
schoolblijven, nazitten. m. —s, —
= school-, nablijver. 91a0ontmer, m. =
nazomer. naWiptiOen, 1d)w. (b.) (einem) =
naloeren, bespieden. 9tadripiet, 1. = naspel:
nastukje; gevolg. nattlpieten, Rim. (b.) =
naspelen, -komen (in een kleur). nact'lprecten,
ft. (b.) = (einem) napraten, -doen; (einem etw.)
naspreken, -zeggen. mut '10renflen, (1.)
(einem) = narennen. nadrttningen, [t. (i.)
(einem) = naspringen. naOpiiren, fdp. (I).)
(einem Zing) = naspeuren.
I. niiclift, 914 = naast, dichtstbijzijnd; aanstaand, (eerst)volgend; ber n..e bete = de
eerste de beste; mein n.. en Wreunbe = mijn
beste vrienden; ber 91..e = de clichtstbijstaande, naaste; bein R.. es = wat (ook wie)
u 't naast staat; mit n.. em, bes n.. en, n.. er
Zage = eerstdaags, binnen kort, spoedig, gauw ;
furs n..e fittb wir uerfeben voorloopig zijn
we voorzien. II. ttitAft, $retl:). mit Zatio =
naast, (zeer) dicht bij.
na(Vitanttnein, fcbw. (b.) = nastamelen. natft'•
ftarren, fd)w. (1.) (einem) = nastaren.
ntic§it'beft' = op 66n na de ('t) beste. nticOftbetn'
= daarna.
ttarbItee6ett, ft. (b.) = na-, bijgraveeren, retoucheeren. naOlteb(e)n, unr. (b.) = achter(aan)staan, volgen; einem in, an (nat.) n. = in jets
bij iem. achterstaan, voor iem. onderdoen;
[einem tinge n. = einem Tinge nacb[ teIlen].
ntuVitetienb = (na)volgend, onderstaand; n.
finbett Ste . = hieronder vindt .;
im n.. en, in n..em = onderstaand; bas 91.. e
= 't volgende, 't onderstaande. nacOlteigen,
ft. (f .) = naklimmen; (einem Tliibten) naloopen,
't hof maken. nact'itetten, fcbto. (b.) = (eine
/Or) achteruitzetten; bas Zergniigett feinen
q3flicbten n. = 't vermaak achterstellen bij zijn
plichten; (einem, einem Zing) vervolgen, nazitten, jacht maken op, belagen. 9taMIteller,
m. —s, — = belager, vervolger. 9/actItellutql,
w. = vervolging, belaging.
91iicirftentiebe, w. = naasteliefde. ntiAlten6 =
eerstdaags, binnenkort, spoedig.
Ittubltetter, w. = opcenten; [nabelasting: van
't vermogen van emigranten geheven]. narb'•
fteuern, fcbw. (b.) = na-, bijbelasting betalen;
(f.) navaren.
ntiOftloillenb = eerstvolgend.
IZtubltiO, m. = nagemaakte gravure, kopie
ntirOfttiegenb = naastbij-, voor-de-handliggend.
natfritoppein, fcbw. (l.) = nalezen (liggen gebleven aren). 9tait'itot, m. = nastoot. nacfr•
ftoten, ft. (1.) = nastooten, -duwen; een nastoot
maken; %ruppen [token nad) = komen na.
nar4ltreben, flip). (1.) = (einem) nastreven;
(einem Zing) streven naar, nastreven, staan
naar. natfrftrOnten, [d,).= nastroomen, in
stromen volgen. nactItiirtnen, fcbw. (f.) (einem)
= nastormen, -vliegen. nachltiiven, fcbw. (b.)
= nastorten, -gieten; n., (1.) = (later) na-,
instorten; einem n. = iem. nastormen, -vliegen.
nac§luctien, fcbw. = nazoeken, -staan;
(um) etw. n. = solliciteeren naar, verzoeken
om, aanvragen (bij een bestuur, bij de overheid).
—, —en = sollicitatie, verItatirfulbung,
zoek ; nazoeking, -speuring.
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91arbt, tu. 91iicbte = nacht; beute it. —
heden nacht, vannacht; 3u 91. = in den avond;
3u 91. ellen = avondeten gebruiken, soupeeren;
fiber = gedurende, in den nacht; plotseling,
onverwacht; bet 91. unb Rebel = in den
donkeren nacht, heimelijk; be y 91_ s, bei
91. rinb alle Staten grau = 's nachts (in 't
donker) zijn alle katten grauw, vql.
—
9taibt'llanfer, m.; . arbeit, w.; .biettft,
nachtlianker; -arbeid (-werk); -dienst.
91alfrteil, m. = nadeel, schade. narbleilin =
nadeelig, schadelijk.
nadrtelang = nachtenlang, nachten aaneen.
natblen, icbw. (b.) = nacht zijn, nacht worden.
ittidrten zie niftd)tig en. neublettO = in den
nacht, 's nachts. Itarbteffen, 1. = avondeten.
9laibt'lleufe, ix) ; ', fatter, m.; .froft, m.
nachtlluil; -vlinder; -vorst.
=
9/acbtligef(bitv, 1.; g gelpettft, 1.;
nachtlispiegel (-pot); -spook; -evening.
9tacbt'llbaube, ro.; g bettib, f.; aberberge,
nachtilmuts; -hemd; -herberg (-logies).
9Zatbr1 initnel, m. = nachtelijke hemel. Irtattit'.
bofe, W. = slaapbroek; hansop. **tub i ng =
nachtelijk. Itadytigalt, w. —, —en = nachtegaal. Itarbligaftettfcblag, m. = nachtegaalslag,
-zang. neartigett, fdyw. (b.) = overnachten,
over nacht herbergen.
nagerecht, dessert.
9/adrtifeb, m.
9Zacbt'lljade, tv.; 40;0, v3.; .ferie, w.; :litter
(ben, 1. = nachtlijak; -muts; -licht (plant:
teunisbloem); -pon.
-9/acbt'lltleib, 1.; 'lager, I.; .fantoe,
nachtljjapon; -leger (-kwartier, -logies); -lamp.
nikbeticb nachtelijk, somber; [in den nacht,
elken nacht]. tificbtlitbertveile = in den nacht.
91acbtlificbt, f.; daft, tu. = nachti1licht; -lucht.
9tatbt'mabi, f = avondmaal; H. A. natbt i
icbro. (b.) = soupeeren.
-ntable,
= nachtmerrie, booze nachtgeest. Itacbt•
motif, to. = nachtmuziek, serenade. 9tatbt's
iniibe, tax = nacht-, slaapmuts (ook fig.), suffer.
91aebt'nebel, m. = nachtnevel, -mist, -blindheid.
natblatten, [caw. (l.) = naklinken, -galmen,
weerklinken, -galmen.
91acbellOoften, m.; g quattier, f. = nachtlIpost
-kwartier.
9tarb/trab, m. = achterhoede. nacirtraben,
(i.) (einem) = nadraven. Diatblearbten,
id)w. (b.) (einem) = nastreven; vervolgen].
9taebleag, m. —(e)s, ..trdge = bij-, toevoegsel,
aanhangsel, supplement. nacfrtragen, R. (b.)
nadragen; in einem laud), in einer Redmung
etw. n. = later in-, bijvoegen; (einen Oericbt
*v.) bijwerken; — wrokken, lang boos
blijven; einem eine Oeleibigung, eine Skaatfung
n. = over een beleediging enz. wrok jegens iem.
koesteren, zoo lets niet vergeten; er triigt
Lange nad) = hij vergeet niet gauw, hij is
haatdragend. ttatbtly tiaticb = later, bijgevoegd;
achteraf, naderhand; [haatdragend]. 9tacb'•
trag4etat, m. = suppletoire begrooting.
= gewijzigde polls.
91acblvagOOolice,
m. = (scherts.) nachtwacht(er).
narblrauern, fcbw. (b.) (einem) natreuren,
treuren over. natb i treiben, R. (b.) = (achter)nadrijven, -jagen; it., (i.) = (van planten)
bijloten, -scheuten krijgen. nadj'treten, it. (1.)
(einem) = nastappen, volgen. 9tacblreter, m.
—s, — = volgeling. 91acfrtrieb, m. = ('t)
nadrijven, ('t) achteraankomende; (bij planten)
nagroeisel.
OlacOtriegei, m. = nachtgrendel,
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nadrtrillern, [dim. (l.) = naneurien.
9/aebfrod, m.; .rube,
•runbe, tt). = nacht11japon; -rust; -ronde (-patrouille).
natbtO = des ('s) nachts, in den nacht, bij n.
Vtacbt'llfad, m.; .frbatten, m.; gfcblibt, w. =nachtilzak; -schaduw (plant: -schade); -werktijd
(-ploeg).
natbffcblafenbe 3eit = nacht, stille nacht.
Itacbt'1140Walbe, iv.; +bind-rater, m.; .1(bOgir.
Itterei, 133.; g feite, to. = nachtllzwaluw; -braker
(ook: -vlinder); -brakerij; -zijde.
ItatbritFitibrben, f = serenade.
m. = nachtlIstuk (-gezicht,
9/arbt'llftiid, 1.;
-muziek, nocturne); -stoel.
9/acbtftunbe, tu. = nachtelijk uur. 9tacbtliftb,
m. =nachttafel(tje). 9/acbtlopf, m. = .g eicbirr.
avonddrank.
9tacbt'trunt, m.
tiatfrtutt, unr. (b.) = later doen; (einem) nadoen.
Itacbtqlutfaub, m.; .biole, .toatbe, m. =
nachtlIverlof ; -violier (damastbloem); -waak
(-wacht).
ItaCluticbter, m. = nachtwacht, -waker ;
Jan Salle; (een) hoop, schildwacht; bas trt
unterm lit. = beneden alle kritiek. tiacbt.
toanbeln, idni.). (b.) = slaapwandelen. %abr.
Wanbler, m. = slaapwandelaar. 9/actettteitt,
m. = avondwijn. 9/acbt'aeit, w. = nacht(tijd).
Itacbtflielig, I.; qua, m. = nachtllgoed; -trein.
9Zacfrutfaub, m. = verlenging van verlof.
m. = bijbetaling (van rechten).
natblowbfen, (i.) nagroeien, later opkomen. natblotigen, [dm. (1.) = na-, 6verwegen. nacbloatifen, id)tu. (j.) (einem) — nawankelen, -waggelen. 9/acblueben,
=
nawegen. nacbloeinen, icbtu. (1.) (einem) =
schreien, weenen over iem.
m. =
bewijs; ben 91. filbren, lief ern 't bewijs
leveren; bewijzen, staven; 91. filbren fiber
(91fr.) = rekenschap geven van. natblveid.
bar = bewijsbaar, te bewijzen, aan te toonen.
91acfrioeifeanit, .bureau, f. = informatie-,
adresbureau. natbloeilen, ft. (b.) = aanwijzen,
-toonen; bewijzen, staven. 944'weifer, m.
—s, — gids, geleider, index. nacblueiOlitb =
wat (zooals) bewezen, aangetoond kan worden,
bewijsbaar, to bewijzen, 91acblueifutig, w. =
aanwijzing, bewijs, inlichting. 91acb'ineifung4.
talenber, m. = adreskalender. 9/atblveifung6.
aekben, 1. = verwijzingsteeken, noot. 944'.
Welt, w. = nageslacht, -komelingschap.
natbloevfen, it. (b.) = nawerpen, (nog) erbij
werpen. ttarbloiegen, ft. (b.) = nawegen.
9/acirtoititer, m. = nawinter. naebloirren,
icbw. (b.) = nawerken. 91ac4Ivirfutte, =
nawerking. Italbloort, 1. = nawoord, rrede.
9Zatblout00, m. —es = nawas, -groeisel; jonger
geslacht.
nacb'aablett, fcbw. (1.) = na-, bijbetalen,
-storten, -passen. naWitiblen, [dm. (1.) = na-,
overtellen. 9lacblablung, = nabetaling,
bijstorting. 94ac#'5iiblung, w. = na-, overtelling. natb4eirbitett, fd)o). (1.) = nateekenen.
natb'aieben, ft. (1.) = (einem) natrekken,
-gaan, volgen; tt., (1.) = nasleepen; (Stride,
Sd)raubett) vaster aantrekken, aanschroeven;
( iitten) na-, overtrekken, aandikken. natb'•
3ottetn, icbtt). (i.) = nasukkelen. 9InWittr4t,
= nateelt; jonge, latere teelt.ltact'iug, m.=
achterhoede; natrein. 9taiViiigter, m. —s, -achterblijver, -aankomer; nasleep.
91aefebei, m. —(e)s, —e = (gwst.) naakt kindje.
= nek; (ber Solbat)
9/aefen, m. —s,
ism nod immer in ben 91. = komt nog altijd
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bij hem boven; (fid) etw.) auf ben 91. laben =
op den hals halen; er ift mir immer auf bem 91. =
hij vervolgt mij overal; vgl. G t elm.
naelenb (ig) zie n a cf t.
Staelettfrfjettet, m. u. w. = scheiding tot in den
nek, (stud.) bilnaad. 9/aetenfOlag, m. = slag
in den nek, nekslag (ook fig.); . .icbleige befont.
men = tegenspoed ondervinden, zware slagen
krijgen.
(naelig, naelte§t), mit = naakt, bloot; enkel,
louter, zuiver; bas n..e etntert = 't bloote
zwaard; mit n.. en norten = zonder er doekjes
om te winders; bas tt..e 2ebett = niets als
't leven; n..e Zungfer = herfsttijloos. %alit'.
4eit, w. —, —en = naaktheid.
,ta'bet, iv. —, —n = naald, speld; (er far3) wie
auf 91..n = (als) op heete kolen; (er bat) bet
mir not etto. auf ber 91. = nog wat op zijn
kerfstok; mit ber l)ei3en 9/. genett = met de
heete (gloeiende) naald gemaakt, slordig.
9ta'betilarbeit, W.; . blatt, T.; .bittine, m. =
naaldilwerk, -blad; -bloem.
9ta'belbtief, m. = speldebrief, brief spelden.
Ota'betbiltbfe, in. = naaldekoker. 9/ti'bettbett,
1. —s, — naaldje, speldje. 9la'belfabrit,
w. = naalde-, speldefabriek. 91aibelfetle, w. =
naaldvijl, fijne goudsmidsvijl. na'betfarmig =
naaldvormig. 9tal belgetb, 1. = speldegeld.
91taibetbalter, m. = naaldhouder, (brei)houtje.
91taibelboti, 1. = naaldhout. %a'betterbel,
m. = naaldekervel.
9taibellItiffett, 1.; . IneOf ( a ro0f), m. = speldell
kussen; -knop.
9la'bellock .00v, 1. = naaldeoog. 92a'bet104e,
tn. = naalde-, speldepunt; 91..n = (ook)
genaaide kant. 9la'belft14, m. = naaldsteek;
speldeprik. 9ta'betatueig, m. = naaldhouttwijg.
91a'berer, m. —s, — = (fbb.) stille agent, politiespion.
%able (u. 9ta'bit), m. —s = nadir, voetpunt.
%abler, m. —s, — = naalde-, speldefabrikant.
91a'set, tn. —s, Weigel = nagel, spijker; bie
9litgei (an ben 911igeln) fauen = op zijn n..s
bijten, in verlegenheid zitten; es (bas teuer)
brennt 11)m auf bie 91agel = zijn toestand
wordt kritiek; er trifft ben R. auf ben Stopf =
hij slaat den sp. op zijn kop; er bat einen
(boben) 91. (im Stopf) = hij is verwaand, heeft
een hoogen dunk van zich zelf, is hoog in zijn
wapen; bu bift eitt R. 5u meinem Garge = een
n. aan mijn doodkist; vgl. ben-wit.
%al:le/au/bet, m. = spijkeraambeeld. %Woe'.
blivite, w. = nagelborstel. %ti'nelMen, 1. —s,
— = nageltje, spijkertje ; kruidnagel(tje);
anjelier. 9tirgetein, I. —s, — = nageltje,
kruidnagel; anjelier; sering. 91a'seteilen, I. =
spijkermal; nagelijzer. na'netfeft' = spijkervast.
9taigetfigue, W. = spijkerbeeld (om er spijkers
in te slaan). 9/a'gelgeftbiriir, I. = nagelzweer,
fijt. 9ta'gelfaiten, m. = spijkerbak. 9/aiget.
tifte, w. = gespijkerde (pak)kist. gta'netroPf,
m. = spijkerkop. 92a'netfraut, 1. = nagelkruid.
97taigelitu#0, w. = spijkerpunt. 9/a'aelutal
1. — nagelteeken (wondteeken); (ook) nagelvlek. sta'fielit, ftw. (b.) = nagelen, spijkeren.
naigetttett' = fonkelnieuw. 9ta'gettnobe, m. =
nagelproef; bie 91. maten = tot den laatsten
druppel, ad fundum leegdrinken. 9ta'nelroite,
m. — spijker-, stekelrog. %a'nelic§eve, w. =
nagelschaar. 9,taigelf4ntieb, m. = spijkersmid.
94aigettnuriet, w. = nagelwortel. %a'nelgange,
w., iiieber, m. = spijker-, nijptang, nageltrekker.

nabren.

naaien, fcbw. (1.) = knagen (eig. en fig.);
mir (mid)) nagt es am bersen = ik heb er
hartzeer van; vgl. bung ertucb. %alley, m.
—5, —, %nine/ler, 1. = knager, knaagdier.
94iiglettt zie 91Zigelein.
gtntrarbeit, w. = naaiwerk.
naVe) (titter, netttft) = na, nauw, nabijzijnd,
naburig, dichtbij, nabij; er ift n. au (bie)
breif3ig = dichtbij de dertig; mir waren n.
Myatt 5u nerweifeln = we waren de wanhoop
nabij, op 't punt van te wanhopen; es war n.
baran, baf3 ... = 't scheelde maar heel weinig,
of.. ; n. befveunbet, befannt = nauw bevriend,
intiem bekend; tt. beint Oabitof = dicht bij
't station; fie berfibren Rd) n. miteinanber =
ze raken elkaar van nabij; (non) tt. uttb fern =
(van) heinde en ver; bas ne4t mir n. = gaat me
aan 't hart; es gebt ibm alles fo n. = hij
trekt zich alles zoo aan; ein ti.. es .9au6 = een
naburig huis, een huis in de nabijheid; einem
etw. n. legen = iem. lets duidelijk te verstaan
geven; bas tegt ben Zerbatt n. = dat wekt de
verdenking, 't vermoeden; ber Oebattfe tiegt
n. = ligt voor de hand; fie war einer lAttittaeOt
n. = op 't punt van in zwijm te vallen; er
ftel# mir n. = hij staat met mij in nauwe
betrekking, is met mij bevriend, verwant;
einem 5u it. trete** = iem. te na komen (in zijn
rechten, aanspraken, eergevoel enz.); fie finb
n..e eermanbte = ze zijn nauw met elkaar
verwant, na familie; eine n. 3ufunft = een
dichtbijzijnde (naaste) toekomst.
'WO, w. —, —11 = nabijheid, buurt; gang in
ber Ill. = vlak bij ; in nettfter 91. = in de
onmiddellijke n.; aus nett:biter 91. (auf einen
ftief3en) = a bout portant; in ber 91. be.
trad)ten = van nabij bekijken. na'tobei• --dicht bij. na'begeben zie nave. nabehitti —
bijna. na'betenen, .tiegen zie nab e. na'bett,
ftw. (1.), WO n., (b.) mit tat. = (fetedit)
naderen, (ge)naken.
nti'ben, ftw. (b.) = naaien; (la.) afranselen;
wet n. = linnen naaien.
tailor = nader, nauwkeuriger, meer van
nabij, naderbij; 9/.. es, bas 91.. e, n..e Um.
ftetnbe = verdere bizonderheden; n. Tilden =
dichterbij komen; einem n. tretett = met iem.
in nauwere aanraking komen; einer (rage n.
treten = een vraag onder de oogen zien; etw.
n., bes n..n ausfitren, auseinanberfeten,
unterfuten ufw. = iets meer in bizonderheden
uiteenzetten, onderzoeken enz.
9/iibever, tr. —, —en = naaierij. %tilyritt,
w. —, —nett = naaister.
9ta'bevtauf, m. = (oud) naasting, voorkoop.
ttirbent, id)w. (b.) mit Zativ = nader brengen
bij, doers naderen tot; WO einem at. = iem.
naderen, nader komen. 9rd'benerbt, 1. = (oud)
voorkoop-, naastingsrecht. ttiVbertiiiten, gtre.
ten zie natter. 9titibentng, w. — = nadering,
benadering.
na'beftebett zie n al) e. na'I)efteljenb = nabijstaand,
-zijnd, verwant, aanstaand, ophanden zijnd.
nabeitt' = bijna, nagenoeg.
91titrilgant, 1.; stiffen, 1.; sUrbiben, I. =
naailigaren; -kussen; -mandje(aus bem .fOrbten
ftwaten = uit de school klappen).
9/litrlitniibtben, 1.; .matniett, W.; intaftbitte,
tr.; .nabel, m. — naaillmeisje; -juffrouw
(naaister) ; -machine; -naald.
SZObr'boben, m. = voedingsbodem. niitreett,
gm. (b.) = voeden (onderhouden, voedzaam
zijn); fit bon Wriitten n, = rich met vruchten
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voeden, van vruchten leven; jems. boffnung
n. = iems. hoop v.; lid) n. an (rat.) = zich te
goed doen aan. ttitb'rettb = voedend, voedzaam.
"W'vev, m. —s, — = voeder, onderhouder.
naftv'Oaft = voedzaam, voedend, gezond,
stevig; (Bit.) winstgevend; [welvarend]. %do'.
haftigreit, W. - = voedzaamheid.
[nii4'rig = hpaarzaam, sober; ntiOrlitO =
spaarzaam, sober, schraal, krap, nauwelijks].
9litOr'utittel, 1. = voedings-, levensmiddel.
9/itiolttutter, w. = voedster-, zoogmoeder.
91iitteitattb, m. = landbouwers-, werkende
stand. 'IaO'cung, w. — = voedsel (ook fig.),
voeding, levensonderhoud, brood (fig.); kost;
middel v. bestaan, nering; einett in %. Men --,---iem. wat laten verdienen. Otittyruttg, w. — —
voeding, onderhoud. 9tairruttglifteit, m. —
nijverheid.IW'rungOntattger, m. = gebrek aan
voedsel.
9tabirung4fIntitter, 1.; .0tattie, w.; Janette, In.;
.1 aft, m. = voedingslImiddel (levensmiddel);
-plant; -bron; -sap.
91tairrung4forge, w. = zorg voor 't dagelijksch
brood. Vtatyrungdftener, w. = belasting op de
levensmiddelen. 9tab'rung6fteff, m. = voedingsstof. 9la1rvung63Weig, m. =tak van nijverheid.
94aljrIoect, m. = voedingswaarde.
Otiiii'llicbute, w.; .leibe, w.; .ituttbe, m. -naaillschool; -zijde; -les.
"tabt, w. —, 9/ante = naad (ook an.), voeg; ba
gent nod) mat bie gt. auf = dat loopt nog leelijk
af; einem auf bie 91. geirn = 't iem. benauwd
maken. 9tiiirtec, m. —s, — = naaier; schoeiing
(van vlechtwerk). 9Wterei', m. —, —en —
naaierij, naaiwerk. 9Wlerin, w. —, —nen =
naaister. Otablift§, m. = werktafeltje.
9tairttevreOr, m. = buurtverkeer.
9Iii§i3ettg, 1. = naaigereedschap, -mandje, -goed,
-werk.
natb' = nalef. 9taibettit', "taibitiit', w. —,
—en = naleveteit.
9taia'be, w. —, —it = najade, bronnimf.
"talne, In. —us, —tt = (goede) naam, roep;
im 9/..n ((ben.) = in n. van, namens; in
(bones 91..n = in (Iodsnaam; ins XeufeIs,
benfers 91. .n = voor den duivel, drommel;
lid) einett 91. .n madrtt = zich n. maken; ein
Mann mit 91. .n I = genaamd X; bas Ytinb
beim red)ten 91 . .n nennett = 't kind bij zijn
(waren) n. noemen; vgl. tauten. 9talttetts
auf ruf, m. = appal nominaal. 9la itttenbuc§, 1. =
naamboek, -lijst. nalttento0 = naamloos,
zonder naam, ongenoemd; nameloos, onuitsprekelijk. 9/n'tttettregifter, 1. = naamregister,
-lijst. nalttettO = met name, genaamd;
(namens, in naam van). 9talnett4altie, w. —
aandeel op naam.
9talnenClitruber, m.; .teit, 1.; s ftenolie, m.;
.4eilige(r) = naamligenoot; -feest (verjaringsfeest); -genoot; -heilige.
9talnettkittattier, 1. = stuk op naam.
9taltten011it4toefter, w.; .tag, m.; .unterftbrift,
w.; *better, m.; sing, m. = naamligenoot(e);
-dag (verjaardag); -teekening; -genoot;
-teekening (-cijfer, paraaf).
tuententti4 = met name, bij den naam; voornamelijk, vooral, in 't bizonder, met name;
n.. er Vlufruf = appel nominaal; n..e 9Ib.
itimmung = hoofdelijke stemming. "Icemen.
beciekOnt8, 1. = naamlijst. "talttentvattinn,
1. = sprekend waren. nant'ftaft = ne,amhebbend, van naam, bekend, vermaard, aanzienlijk, noemenswaard, belangrijk; n. mad)en =
VAN GELDEREN,
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(ook) noemen. ttitutlir§ = zelfde; namelijk, te
weten, moet je weten. Enatnien, KM. (1).) —
noemen].
"tit'nie, w. —, —n = nenM, treur-, klaagzang
'tattling, m. —s, —e u. —s = nanking (een
katoenen stof).
"tattle, m. = dwaas, hansworst, fat.
nanul = wel zoo! nu ja, wel ja! wat nu!
Otatt'itg, 1. = Nancy.
Itapf, m. —(e)s, atemfe = nap, bak, kom.
9ttiOrc4en, 1. —a, — = napje; bei einem ins
(Wett)91iipfcbett treten = 't bij iem. verkerven.
9tatifftutett, m. = Zopffud)en.
"ta#010a, 1. —s, —s = nafta. 9104tbalin',
1. ---5 = naftaline.
9tatmleottbor, m. —s, —e = napoleon d'or
(20 fr.). 9taVoreotti'be, m. —n, —n = Napoleonide (afstammeling van 't geslacht Napoleon).
nattoleoltitc0 = Napoleontisch.
IttiritActt, 1. —5, — = litteekentje enz. vgl.
9tar'be, w. —, —n = litteeken; nerf (in 't
leder, ook van grasgrond); bloemmerk, stempel;
hanetred (in 't ei). mulcts, fcbw. (b.) = (hoiden)
afstooten; 11(4 n. = vergroeien met een litteeken. Otac'bettlette, w. = nerfzijde (van 't leer
en van den grond). naebig = vol litteekens;
pokdalig; (3eber) korrelig.
%nettle zie 9tar3ifie.
91ar'be, w. —, —n = nardus (plant); wilbe W. =

mansoor.

%mile% 1. —5, —5 = nargileh, Turksche
waterpijp.
%ado*, w. —, —n = narkoze, verdooving.
9tatrolifunt, 1. —s, „fa = narkotikum.
%carotin', 1. —s = narkotine. narroltich =
narkotisch, verdoovend. narrotifte'ren, Pm.
(n.) = narkotizeeren.
Starr, m. —en, —en = nar, gek, dwaas; einett
Sum 91.. en baben, batten = iem. voor den g.
houden;. jebem 9I . . en gefallt Leine Rappe =
iedere zot heeft zijn marot, iedere g. heeft zijn
gebrek; vgl. frefien. 9/Arechett, 1. —s, — —
gekje, schalkje. nar'ren, lotto. (1).) = [gek doen] ;
einett n. = iem. voor den gek houden, met iem.
sollen. tuterettOaft = dwaas, gek. %taint*.
f)tinbe, 131.: 91. beidynieren ZIT* unb Minbe =
gekken en dwazen schrijven hun nemen op
deuren en glazen. 9tar'rettbau6, 1. = gekkehuis,
krankzinnigegesticht. Itay'vettjade, w. =
hansworstekleed. 9tar'rettrattpe, w. = narre-,
zotskap. 9taerettliefte, W. = dwaze liefde.
ttarrenntatig = (als een) gek, dwaas, zot.
9tay'rentmile, w. = zotternij, boert, klucht,
onzin; 91. . n treibett = z .. en uithalen. %wenn.
fitiff, I. = narreschip. 91ar'rettleil, 1.: einett
am 91. Wren = iem. voor den gek houden,
bij den neus hebben (nemen). "tar'rettittier,
1. = gekheid, dwaasheid. 9tor'rettOmfle zie
9tarrenpolie. 9tar'renteibing, .teibung, w.,
zie 91arretel. Olat'renftreit§, m. = gekke
streek. 9tar'rentrac§t, w. = narrepak, gekke
kleeding. %andel', Otarcloit, w. —, —en =
dwaasheid, gekheid, zotheid, grap. 9tarititt,
w. —, —nett = zottin. tteterile6 = gek, dwaas,
potsierlijk, grappig.
%taloa, m. —s, —e = narwal, zeeeenhoren.
%nitric, w. —, —n = narcis. 9tar3irlettlilie,
w. = amaryllis.
Halal' = nazaal, neus... tutiatte'ren, fdp. (f).)
= nazaleeren, door den neus (uit)spreken.
%Walnut, m. = neusklank.
naltrien, 1d)m. (I).) = snoepen; nippen.
"titirc§en, 1. —5, — = neusje.
28
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%Otter, 914104er, m. —s, — = snoeper.
9taff0erei', 9ttifc4erei', w. —, —en = snoeperij,
snoepgoed, lekkers. w. —, —nett =
snoepster. naftt'Oaft = snoepachtig. %owbattigreit, w. — = snoepachtigheid. %OA'.
snoepster. 9aldrutau1, 1. = lekker/at, w.
bek, snoeper.
1. = snoepgoed.
%ale, w. —rt = neus; staaleinde, omslag;
ftumpfe, fp*, aufgeworfene R. = stompe neus
(stompneus), puntige of spitse n., wipneus; eine
91. befonunen = een standje krijgen; einem
eine R. breOen = iem. bedriegen; er mag rich
an feine eigene R. fallen, net)men, greif en,
3upfen = laat hij maar naar zich zelf kijken,
zich met zijn eigen zaken bemoeien; er tragt bie
hoc4 = hij steekt den n. in den wind, is
verwaand; einem eine Lange mad)en = iem.
een langen n. geven, bespotten; aile 91. .n tang
= elk oogenblik; immer ber 91. tang = altijd
maar rechtuit; (er fieht nid)t weiter) als bie
fit. reitOt dan zijn neus lang is; er ftedt bie
R. in aties = hij steekt overal zijn n. in; einen
mit ber R. auf (11111.) ftojen = iem. met zijn n.
op lets duwen, hem lets heel duidelijk aanwijzen ;
vgl. ab3ie1jen, binben, brehen, herum--:
fft1)ren,1)erumtan3en,riimpfen,fted)ene.a.
%dieter, m. —s, — = die door den neus
spreekt, snuffelaar. **Alan, fdyto. (h.) = door
den neus spreken.
9talettlibein, 1.; :btuten, f.; .ttiiget, m. =
been; -blooding; -vleugel.
9ta'ten110Oble, w.; :Netter, m.; 'taut, m. —
neusilholte; -knijper (lorgnet); -klank.
talenIl1ocb, 1.; iiquetfc4er, m. = neusligat,
-knijper (ook: eenvoudige houten doodkist).
talenring, m. = neusring. 9/alenriinsOfen,
1. opttekken, ophalen van den neus. %Oen.
w. = punt van den neus. 9talenftiiber,
m. = knip voor den neus.
9talennton, m.; .rniirtner, m.; ',Unmet, w. =
neuslitoon (-klank); -warmer (das, korte pijp,
ook: voile); -wortel
naletoei0 = neus-, waanwijs, wijsneuzig, onbescheiden ; ber R. = de wijsneus. 9laletveieheit,
to. = neuswijsheid, wijsneuzigheid. naWfiitiren,
iclyto. (I.) = bij den neus nemen, foppen.
9taO'Oorn, 1. = neushoorn. 9tnO'hornitifer, m.
= neushoornkever.
nat (nailer, ntiffeft u. naffer, naffeft) = nat;
nailer Gruber = drinkebroer, nathals, klaplooper ; per n. = (bed.) voor niets; n. mad)en
= (bed. ook) bedrinken (d.
drinkend inwijden).

%annum m. —s, — = Nassauer; (scherts.)
regenbui; nathals, klaplooper. 9/affatterer, w.
— = klaplooperij. naf'fauern, ichw. (h.) =
klaploopen.
w. — = nat(tig)heid, vochtigheid, nat;
vor 91. 3u ichiiten! = droog houden!
ichw. (I) .) = nat maken, netten; zweeten;
03Etfche n. = strijkgoed invochten; (bie Tgunbe)
niif3t = draagt. nafi'falt' = natkoud, Ml.
tlation', w. —, —en = natie, yolk, volkje.
national' = nationaal. 9lationatAarafter, m.
= volkskarakter, nationaal karakter. Itationa'.
le, 1. —s = personalia; (mil.) stamlijst,
-blad; pompon.
9lational'Ilfarbe, w.; :garde, w.;
1. =
nationale kleur; n. garde; n. gevoel.
nationatifie'ren, ictur. (h.) = nationalizeeren.
9tationalittit', w. —, —en = nationaliteit.
staat-,
—n
tational'illonotnie, w.
volkshuishoudkunde.

natiirlicOetweife.

m.; .berfamutlung, w.;
qeitung, w. = nationale vereeniging; n. vergadering; n. courant.
9tatibid'InuO, tn. — = nativisme (de leer dat de
inboorlingen roorrechten moeten hebben, vooral
in N .- Am.; ook: door opvoeding of beschaving
nog niet gewijzigde natuurlijkheid). 9/atibittit,
—, —en = nativiteit, geboorte(uur, -cijfer,
-gesternte); einem bie ftellen = iems. horoskoop trekken.
= natrium. 9talron, 1. —s =
91alriunt,
natron.
—n = adder; glatte R. =
9lat'ter, to.
gladde slang.
9tatterlIbifj, m.;
m. (•traut, 1.);
w.; qunge, tv. = adderljbeet; -kop (plant:
-kruid, slangekruid); -wortel; -tong (ook plant).
9tatur', w. —, —en = natuur, aard, gestel;
in R. in natura; eine R. = een natuurlijk,
ongekunsteld karakter. natura: in n. = in
natura. 9tatural'abgabe, to. = belasting (opbrengst) in natura. 9laturaliett, $1. = naturalien, natuurvoortbrengselen. 9taturalientabb,
nett, 1., qammtung, w. = kabinet voor natuurlijke historie, natuurwetenschappelijke verzameling. 9laturatifation', w. —, —en = naturalizatie. naturatifie'ren, fchtv. (h.) = naturalizeeren. Itaturatifte'rung, W. = naturalizatie.
9taturatiWunt4, m. — = naturalisme, nabootsing van de natuur, natuurgeloof. 9laturas
lift', m. —en, —en = naturalist. natural'.
itiftb naturalistisch. Itnturat'leittuttg,
.fteuer, to. = Raturatabgabe. 9taturat'.
berpftegung, to. = voeding, proviandeering
(van de troepen) door de bewoners (ook in vijandelijk land). 9latur'antage,
= natuurlijke
aanleg.
9laturlibegebeneit, w.; .beobasttung, w.;
iibeffbreibung, to.; .butter, w. ; .bit4tung, w. =
natuurlIverschijnsel; -beschouwing; -beschrijving ; -boter ; -poêzie.
9latur'eingetoactienOeit, w. =('t) samengegroeidzijn met de natuur. f. —s, —e =
naturel, aard, natuurlijke aanleg; tt. (Mi.) =
natuurlijk (van bout: niet-geverfd).
9tatur'llereigni4, 1. (..erfOeinung, w.); ger&eug.
WO, 1.; .foricior, m.; g forldjung, to. = natuurnversehijnsel; -voortbrengsel; -vorscher (-onderzoeker ; scherts. vodderaper); -vorsching (-onderzoek).
9latur'gatte, = natuurlijke gave, gave der
natuur. 9latuegebilbe, 1. = natuurprodukt.
naturigetniit = natuurlijk (overeenkomstig de
natuur ; uit den aard der zaak, zooals vanzelf
spreekt). 9/atuegenui, m. = natuurgenot.
tatur'gelcOiMte, w. = natuurlijke historie.
natur'nefctiOttid) = natuurhistorisch.
geld, f. = natuurwet. natuegetreu = getrouw
naar de natuur. 9latttegetuatt, w. = natuurkr acht.
w.; goillunbe, w. —
natuurigeneesinrichting; -geneeskunde.
9tatur'beitung, w. = natuurlijke genezing.
natur'biftoritcft = natuurhistorisch.
= natuurllkenner
9tatur'lltentter, m.; .fittb,
(-kundige); -kind.
.fultbe, w.; gfunbige(r), m. =
9latur'iltraft,
natuurlikracht; -kunde; -kundige.
1.; .lebre, to. =
9/atur'lltaut, m.;
natuurilklank; -leven; -leer.
natiirlict = natuurlijk, ongekunsteld, eenvoudig; bas geht nid)t mit n. . en Bingen 3u =
natuurdat is niet pints,
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lijk(erwijze). 9tatiirlic§feit, w. ------ natuurlijkheld. 9tatuvitttettic§, m. = natuurmensch.
9/atur'orbttung, w. = orde in de natuur.
9tatur'114AilotalAie, w.; •Probutt, 1.; .rec§t,i. =
natuurlIfilozofie; -produkt; -recht.
9laturtreirb, I. = rijk der natuur, natuurrijk.
9tatur'religion, w. = natuurgodsdienst. %atm'.
Ittantieit, w. = natuurlijke schoonheid, natuurschoonheid. 9/aturlettentyit, w. = zeldzaamheid, kurioziteit (in de natuur). 9/atuelOiet, I.
= speling van de natuur.
9latueiltattb, m.; •tett, m.; •trieb, m. ; •bolt, I.
= natuurllstaat; -klank (-toon); -drift; -yolk.
natuv'tuaOr' = natuurlijk, zuiver naar de natuur.
9latuftneitt, m. = natuurwijn, onversneden
wijn. naturlyibvis = tegen-, onnatuurlijk.
9tatutlyibrigteit, w. = onnatuurlijkheid.
9taturluittentttatt, w. = natuurwetenschap.
9tatuv'toittenttbatt(t)er, m. = beoefenaar van
de natuurwetenschappen. naturluittentdAtt.
lit# = natuurwetenschappelijk. naturlyiichtig
= natuurlijk, ongekunsteld, primitief.
9taturlitufidfrtigfeit, w.; stounber, 1.; quitanb,
m.-natuurillijkheid (echtheid) ; -wonder ; -staat.
9/au'e, w. -, -tt, 9/au'en, m. -s, - = (icbw3.)
schip, schuit, boot. 9/auliibrer, m. = schipper.
9taule, m. -II, -II = zot, gekje (R. mit ber
3aule, bijwijze van grappig rijm).
9tatintacbie, w. -, --tt = naumachie, zeeslag.
9tau'pe, w. -, -n. = kuur, gril; ber Wolf Int
13301 bie baare, abet nid)t bie lt. .n = de vos
verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.
It aisle, w. -, -It = balletje, brok (snoeperij).
92aulit, w. - = nautika, scheepvaart, zeewezen.
Itaulitub, m. -, - nautilus, scheepsboot
(weekdier). ttatetittb = nautisch, scheepvaart..
natlat' = navaal, scheepvaart...
OZabar'va, 1. = Navarre. 9tabanele, m. -n,
-n = Navarrees. ttabarrelitcb = Navarreesch.
9/abigation', w. -, -en = navigatie.
9tattigationWarte, w. = akte van navigatie.
9tabigationO'Irbute, ID. = zeevaartschool.
9labartrer, 9taaarelter, m. -s, - = Nazarener.
9/a'3aretb, 1. = Nazareth.
NB. = nota bene, let wel (N.B.). n. Sr. =
It Orb lid) e(r) 0 reite: Noorderbreedte. n. %to.
(44.) = nadj Ebriito,nacb Tbrifti fleburt.
9tea'pel, 1. = Nape's. Itea'pelet, OlectOolitalter,
m. -s, - = Napolitaan. nea0olitaltitc0 =
Napolitaansch.
neblitcb (jib.) = nebbisj : de stakker! och arme!
e. d.
9Ze'bet, m. -s, - = nevel, mist; wolk; bie
ewigen R. = (ook) de onderwereld; er bat eitten
91. = hij heeft 'm om, is beneveld; bas lit R. =
dat zijn maar praatjes ; vgl. b I a u, R a cb t.91e'bel.
bar), I. = nevel-, schaduwbeeld.9te'beffled(ett),
m. = nevelvlek. 9/e'belgebilbe, I. = nevelbeeld,
-gestalte. ne'belgrau = nevelgrijs, mistig-grijs,
-grauw. ne'betOatt = nevelachtig. 9le'belgtorte,
w., 'born, I. = mistklok, -hoorn. ne'belidjt,
ne'betig = nevelig, nevelachtig, mistig.
9/e'bettao0e, ID. = onzichtbaar makende
mantel (vgl. Z arid app e); muts, capuchon;
nevelkap (om een bergspits). 9Ze'belfritto, w.
bonte kraal. 9te'betutonat, m. = nevelmaand,
November. ue'beln, icbw. (b.) =nevelen, misten ;
(id)w3.) dampen, rooken. 9Ze'betraut#, m. =
nevelrook, -damp. 9le'bettei4, I. = nevel-,
schimmerijk, onderwereld.
9te'bellIfttleter, m.; %item, m.; ittreit(en), m. =
nevensluier ; -ster ; -streep.

91ebentitd).

ne'ben - naast, nevens, bij ; a) mit Za tin: n.
einem fteben, fiten, wobnen; er treibt bies n.
reitten anbern Oercbliften = hij doet daaraan
bij, naast zijn andere zaken; b) m i t 9111.: rid)
n. einen reten; er itellt Q3onbei it. lilberbijl =
hij stelt V. gelijk met B. 9/e'bettabfic§t, w. =
bijbedoeling, -oogmerk. ule'benallee, w. = bij-,
zijlaan. ttebenatt' = hier-, daarnaast, dichtbij.
9le'benilarbeit, w.; •art, to.; •artifet, m. =
bijliwerk ; -soort; -artikel.
9/e'bettauOgabe, Iv. = kleinere uitgave („vertering" en „editie"). 9Ze'bettatt4gattg, m. = bij-,
zij-, hulpuitgang. 9Ze'bettbatpt, w. = zijlijn;
(ook) lokaalspoor(weg). le'benbebeutung, w. =
bijbeteekenis. "te'benbegvitt, m. = bijkomstig
begrip, bijbegrip, -gedachte. nebenbei' = er
naast; (ook: im 91.) = in 't voorbijgaan, terloops ; bovendien, tevens. 91e'beitbetuebner,
m. = Rebenwobner. 9te'benbeictiittigung,
w. = bijbezigheid -werk. 9te'benbeftintmung,
w. = bij-, onderbepaling. gte'benburb, I. =
bijboek. 9te'benbubter, m. = medeminnaar;
-linger. %e'benbublerfrbaft, m. = mededinging, minnestrijd. 92e'bettbiirge, m. tweede borg. 9/e'benbittg, 1. = bijzaak.
ne'betteittan'bev = naast elkander ; lie baben n.
fell = de een is al net zooveel waard als de
ander. ne'beneittan'bevitellett, rd)w. (b.) naast elkaar zetten, plaatsen, met elkaar vergelijken, gelijkstellen.
9te'bettileintouttnen,f.,geintitttfte, 431., .eittnatme
w. = bijinkomsten, toevallige inkomsten, t.
baten. 9Ze'benerbe, m. = medeerfgenaam.
92e'benertverb, m. = bijverdienste; buitenkansje. 9te'bentatk 1. = bij-, zijvak.
91e'bettIltarbe, w.; •tigur, w.; •flu% m.; •fortn,
w. = bijilkleur ; -figuur ; -rivier ; -vorm.
91e'bentrage, w. = bijkomstige vraag. 9te'ben•
gang, m. = zijgang. gte'bettgatte, it). = zijstraat, (naburige) kleine straat. 9te'benge.
biittbe, I. = bij-, zijgebouw. 9/e'bettgebtitgen,
901. = bijkomstige kosten.
91e'bettIlgebante, m.; •geriebt, 1.; .getcbittt, 1.
bijilgedachte; -gerecht; -zaak. (-affaire).
91e'bettligetdpnad, m.; •getuimt, m.;.ftleiO, 1. bijiismaak; -verdienste; -spoor (zijspoor).
9le'bettbanbtung, w. = epizode.
9/e'betttiau4, 1. = huis bier-, daarnaast, naburig
huis; bijgebouw. nebentre, nebentOn' = er
naast, merle; terloops; (ook) daarbij, bovendien.
9le'bentantmev, w. = zijkamer. 91e'bentirdie,
w. = bijkerk. 9te'benflage, w. = civiele vordering. 91e'benteften, $1. = onkosten, bijuitgaven. 9/e'bentinie, w. = zijlijn. 9te'benntantt,
m. = nevenman; minnaar. Ite'bettntenteb,
m. = evenmensch, naaste.
1e'bettilutottb, m.; .pertott, w.; •0fab, m. -bij!imaan; -persoon; -pad.
9Ze'bettOtarre, w. = bijkerk. 92e'bettpta1, m. kleinere plaats. 9le'bettrecbttung, w. = afzonderlijke rekening, bijrekening. Vte'bettrotte,
ill. = bijrol. 9/e'bentaal, m. = zaal er naast,
kleine zaal. 9te'bentacbe, w. = bijzaak. ne'ben•
litcblid, = bijkomstig, ondergeschikt, van
minder belang. Ite'bettlall, tn. = bijzin.
9te'benttbitiffet, m. = tweede sleutel. 9le'ben•
tinn, m. = bijbeteekenis, -bedoeling. 9ite'bett.
tonne, ID. = bijzon. 9te'bentpeten, $1. = bijkomstige onkosten, bijuitgaven. ne'bentte.
bettb = er naast, hierbij, nevenstaand, nevensgaand. Ole'benttelle, to. = filiaal, bijkantoor.
9te'bettftrate, w. = zijstraat, naburige straat.
Ole'bettitube, W. = zijkamer. 9/e'bentittb, m. -
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bijtafel, tafel er naast. 9te'benton, m. = bijtoon.
Ote'bentreWm, w. = bij-, hulptrap. 92e'bentiir,
w. = bij-, zijdeur, naburige deur. Ote'bettunt•
ftanb, m. = bijomstandigheid, bijkomstige
omstandigheid. Ote'benuntoften, $1. = bijkomende onkosten. 9le'betturfadie, w. =
bijoorzaak. Ote'benberbienft, 1. = bijverdienste.
9tebenberfaututlung, w. = bizondere vergadering, bij-, sektievergadering. "te'benbor•
munb, m. = toeziende voogd. 9te'benborteil,
m. = toevallig voordeeltje. Ote'bentuanb, w. —
bij-, zijmuur. Otebentneg, m. = bij-, zijweg;
auf 91.. en gebett = bijwegen bewandelen.
9telentainb, m. = zijwind.91te'bentoinfel, m. =
nevenhoek. 9/e'bentooOtter, m. = omwoner.
9te'bentuart, 1. = toevallig woord; bijwoord
(adverbium). 9te'ben3intmer, 1. = zijkamer.
9te'benllitued, m.; g itoeig, m. = bindoel; -tak.
ne'big soma voor nebenftebettb.
nebliebt, neblig zie nebeitcbt nebelig.
nebft (Dat.) = benevens, met, met en benevens.
nebitbent' = tevens, daarbij.
9tebutabne'3ar, m. = Nebukadnezar.
'Imitative (spr.: nesessere), 1. —s, —s =
necessaire.
Vted, m. —en, —en zie Rix I.
9teetar, m. = Neckar.
I. %Wien, m. —s, — zie RIL I. **Wren, fd)to.
(b.) - ,.. plagen, voor den gek houden, foppen;
[kwellen, hinderen].
"teeter, m. —s, — = plager, fopper.Itederei',
-to. —, —en = plagerij, fopperij. neetift0 =
plagerig, plaagziek, fopperig; grappig, moedwillig. "tett'nante, m. = bij-, spotnaam.
nee = nein.
Steer, w. —, —en = neer, tegenstroom, draaikolk.
I. %Ole, m. —n, —n = neef (oom-, tantezegger).
II. 9terfe, w. —, —n = bladluis.
9terfengunft, w. zie Rep otismus.
'legation', w. —, —en = negatie, ontkenning.
negatite, alb[., 9tegatib', 1. —s, —e = negatief.
9te'ger, m. —s, — = neger.
9te'aeriManbel, m.; -in, w.; •fcbiff, 1.; .ftlabe,
m. = negerljhandel; -in; -schip; -slaaf.
negie'ven, idol. (b.) = negeeren, ontkennen,
verloochenen.
WOO' (spr.: .. zjee), 1. —s, —e = neglige.
9tego3iant', m. —en, —en = negotiant, handelaar, neringdoende. negobiteebar = verhandelbaar. negobile'ven, Rim% (b.) = negotieeren, handelen; onderhandelen; (Ded)fel)
verhandelen, verdiskonteeren, (ver)negotieeren;
(9inleibe) verhandelen.
Ote'gub, m. —, — = negus, „gekroonde", vorst,
keizer (van Abessinie).
ne1'men, It. (b.) (bu nimmft, er nimmt; nal)m;
ndbme; nimm! genommen) = nemen, vatten;
(ein Wriibitild, ein (bias Dein) gebruiken;
(einem elm.) ontnemen; (fid) bas 2eben)
benemen; mit fid) n. = meenemen; einert Bu n.
wiffett = met iem. weten om te gaan; einen 3u
fid) n. = iem. bij zich nemen, opnemen; elm. 3u
lid) n. = iets gebruiken (eten of drinken);
etw. auf (liter) ficb n. = lets op zich nemen;
etw. an fid) n. = zich lets toeeigenen; bas
Ictife id) mir nid)t n. = dat praat men mij niet
uit, daar ga ik niet van af; tole man's nimmt
= al naar men 't neemt, dat kan er naar
zijn; tin gatt3ett genommen = over 't geheel genomen; (voor uitdrukkingen als: 9.1b Raub
n., itnitanb n., ecbaben n., Dobnung n.,
in Knfprud) n., leicbt n. e. a. zie men die
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substantieven, adjektieven enz.); [WO it. =lid) b enebm en]. VteOnter, m. —s, — nemer,
afnemer, kooper.
9te1'rung, to. —, —en = nehrung, (smalle)
landtong; Wrifcbe 91. = Friesche Landtong.
"teib, m. —(e)s = nijd, afgunst, naijver; bas
muf3 iI)m ber R. Iaffen = dat kan niemand
hem betwisten, dat moet van hem erkend
(gezegd) worden. [nei'ben zie beneib en].
91ei'ber, m. —s, — = benijder; beffer (Bebn)
91., ale (ein) 9Jlittleiber = beter benijd dan
beklaagd. 9teib'bantutel, m., •bart, m. =
afgunstige benijder. 9teibbantntelei', w. — =
jaloezie. [nei'big zie neiblid)]. net'biftb =
af-, wangunstig, jaloersch; n. mit etw. fein =
jaloersch op jets zijn. 9teiblvagen, m. =
ReibbammeI. neiblo0 = zonder nijd,
zonder afgunst. Iteibltagel, m. = nijdnagel.
91ei'ge, w. —n, —n = [nijging]; ondergang
(eines (beftirns); afloop, einde; rest (in een
vat, een glas), overschot; bas ZaI)r geI)t 3ur
91. = loopt ten einde; bas Oelb gebt auf bie
R. = raakt op; es geI)t mit it)m Bur 91. —
't loopt met hem op een Bind; bie 91. bes
2ebens = 't einde, de avond van 't leven; ein
OIas Ms Bur (Ms auf bie) 91., bis auf ben Telt
austrinfen, Teerett = tot den laatsten droppel,
tot den bodem leegdrinken; vgl. g ottlos. net'.
gen, fcbto. (I).) = neigen, overhellen, buigen; er
neigt 3um Oel3 = hij heeft neiging tot gierigheid; fit§ tt. = neigen; nijgen, een buiging
maken; overhellen; bie Some neigt ficb (3um
lintergang) = neigt ten ondergang; bie
ebene neigt fid) nacb bem gilt = helt af naar
de rivier. Otet'aung, w. —, —en = helling,
schuine stand (einer ebene, 2inie); inklinatie
(v. magneetnaald); nijging, buiging; neiging;
trek, lust (fur, 3u etw.; 3u einem, fur einen).
9tet'aungOebe, to. = huwelijk uit liefde.
"tei'aungOiltontOafi, m.; •nabel, to.; .taintel,
m. = inklinatiellkompas; -naald; -hoek.
nein = neen; n. ! es ift 3u fomifcb = neen maar 1
't is al te grappig, al te gek.
%Melon', m. —s, —e = nekroloog, levensschets (van een kortelings overledene). %dm=
logic', tv. —, —n = nekrologie, doodelijst.
9tetrontant', m. —en, —en = nekromant,
doode-, geestebezweerder. "tetromantie' (spr.:
. .tie), w. — = nekromantie, doode-, geestebezwering. Itetropo'le, Itelvo'poli6, to. —,
..po'lett = nekropool, doodestad.
Otetlar, m. —s = nektar. 9tettart'ne, w. —,
—tt = gladde perzik.
%elle, w. —, —n = anjelier, anjer; kruidnagel.
Otellenblitte, tv. = anjelier-, nagelbloesem.
gtellengra6, 1. = Engelsch gras. 9tellenül,
1. = nagelolie. 9tellentouv3, tn. = nagelkruid.
Itente'a, 1. = Nemea. nemeil4 = Nemeisch
(leeuw, spel).
9te'uteftb, W. = Nemezis, straffende gerechtigheid.
nentebar = noembar, te noemen. Vtenn'betrag,
m. = nominaal bedrag. nen'nen, uttr (b.) (id)
nannte; nentt(e)te; genannt) = noemen;
einen mit (bei) stamen n. = iem. met name n.;
lit4 tt. = zich n., heeten; bie burg nennt lid)
Reibed = heet N. nen'tten4Mert = noemenswaard(ig). 9tetetter, m. —s, — = noemer.
%metal', m. = nominatief. 91en'nung, to. —,
—en = ('t) noemen.9tettit'toert, m. = nominale
waarde. Otettnloart, 1. = substantief.
%taloa', m. —en, —en = neoloog (nienwewoordemaker, invoerder van iets nieuws).

neologie.

4 37

—n = vorming van nieuwe
92eologiei , w.
woorden, nieuwigheid, neologie. NteologiOlnuO,
—, „men = neologisme, nieuwgesmeed
woord. gteo#b4t', m. —en, —en = neofiet,
nieuweling (pas opgenomene). 9ZeOlab'uta, 1.
—s, „men = (an.) neoplasma, nieuwe vorming.
Ite#otidintu6, m. — = nepotisme, familiebegunstiging.
afzetterij. ne,',en,
920#, m. —(es)
(b.) = (5aun.) bedriegen, afzetten. 92e,tYper,
m. —s, — = afzetter, bedrieger.
9teptuni , m. = Neptunus. neOtuitt114 = neptunisch, vgl. Oteptuni6Inu4, m. — = neptunisme
(leer, dat de aardkorst door 't water of order
invloed van 't water is ontstaan). 9ZeOuniff,
m. —en, —en = neptunist (aanhanger van
't neptunisme).
—n = Nereide,
Ilevetbe (spr.: . . re-ide),
zeenimf.
%ergeleii , w. —, —en = gemopper, nurkschheid, vitterij. neegetig = kregel, nurksch,
vitterig. neegetn, (1.) = vitten, mopperen,
kankeren; nergetnb = plagerig, nurks(ch),
nijdasserig. %meter, m. —s, — = vitter,
mopperaar, nijdas, neetoor, kankeraar.
nevoltileb = neronisch, (als) van Nero, wreed,
barbaarsch.
%crib m. —5 u. —en, —en = [pees], zenuw,
nerf; bas Vint auf bie 91.. en = slaat op de
zenuwen.
%evibenllaufvegung, w.; g entaiinbung, w.;
ifieber, i . ; 'BOUM, 1.; ornoten, m. zenuw11prikkeling; -ontsteking; -koorts; -vlecht;
-knoop.
tter'bentiVig = zenuwachtig, prikkelbaar.
neebettfrattr = zenuwziek.
%evibenlitrantOeit, w.; atelyre, w.; .leiben, 1. —
zenuwliziekte; -leer ; -aandoening (-ziekte).
9teebenlireii, m.; .1141ag, m.; ilMuteraen
($1.) = zenuwIlprikkeling, -beroerte; -pijn.
neebenlrfttoac§ = zenuwzwak.
Mebenllicijtutii0e, w.; oftot, nt.; •Ittioinb•
futtt, to. = zenuwilzwakte ; -schok; -tering.
neebenitiirfenb = zenuw(ver)sterkend. 9tee•
benNitent, 1. = zenuwstelsel. neebig = gespierd, krachtig, degelijk; generfd. nerbOW =
nerveus, zenuwachtig. Iterbolittir, w. — =
nervoziteit, zenuwachtigheid.
%era, m. —es, —e = kleine vischotter, (ook wel)
marter ; marterbont. 9terepeti, m. = mantel,
jas van marter(bont).
%etc (berl. fur „Vtafe"): id) bat. bie IR. Doll
= ik heb er genoeg van, mijn bulk vol van.
%Mel, w. = (brand)netel; (er bat
fid)) in bie 91. n gefett = in ongelegenheid
gebracht. 9terfelatt#101ag, m. = neteluitslag,
-roos. 9terfelbranb, m. = brandnetelsteken.
1.; aftt4t,
Iterfellifater, tv., .fieber, 1.;
1.; 'tuck f = netelilvezel; -koorts;
w.;
-garen; -zucht; -dier; -doek.
9terfuOgetuanb, •bentb, 1. = Nessuskleed,
(fig.: onafwendbaar-onheilbrengend geschenk).
92eiti , 1. —(e)s, —er = nest (ook fig voor: bed,
krot, gat, kleine plaats, troep, bende); weefnest
(slechte pkk in een weefsel), nicbt einer traf
ins 91. = trot 't hart van de schijf. %eitiei,
1.
nestei.
—n, 92eltelbanb, 1. = nester,
%eiftel, w.
veter, riem, band, rijgsnoer. 9teiftelbef4tag zie
.1tift. 9teltellorft, = vetergat. ne'iteln,
fdm. (1).) = nestelen, vastmaken; (an etw.)
futselen, rondtasten; f idj st. = zich inrijgen;
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fid) an einen n. = tegen iem. aankruipen, zich
tegen iem. aannestelen. %eftelnabel, w. zie
.1tif t. 91teltetriencen, m., .Knur, W. = veter,
rijgsnoer. Oteltelitift, m. (veter)malle,
(veter)naald.
%eit'llfeber, W.; .0titt§en
1. = nestliveer; -kuiken (-ei, nakomertje,
Benjamin).
%Oiling, m. —5, —e = nestvogel, -kuiken,
nesteling.
9teltor, m. —(s), .. to'ren = Nestor (vooral fig.).
1eitivuri, w. = vogelnestje (een plant).
nett = net, aardig, netjes, lief, mooi, (ook ir.)
prettig; [precies]; emit n.. es Q3iiritchen, Wriid)t.
djen! = (ir.) een lieve jongen I
lett'djen, 1., %ale, w. = Netje, Netta,
Annie.
— netheid, sierMettitoit), 92ettigieit,
lijkheid, bevalligheid.
net'to = netto.
9tettollbetrag, m., geintotntnen, 1.; -nettliot,
1. = netto bedrag; n. inkomen; n. gewicht.
gtetitollgetoinn, m.; .Oreib, m.; =taro, w. —
netto winst; n. prijs; n. tarra.
%et), 1. —es, —e = net(je); strik; rein 91. fiber
einen tuerfen = iem. 't net over 't hoofd
halen; er ift ins 91. gegangen = hij is in de val
geloopen. Oteirnrbeit, tv. = net-, maaswerk.
9te4'bruch, m. = netbreuk.
netlen, fcbto. (f).) = netten, bevochtigen, nat
maken; (mit Zranen) besproeien.
%e4ittiigter, m. —s, — = netvleugelige.
netrfOrmig netvormig. %eliibaut, to. —
netvlies.
nieuw, modern, ander; opnieuw; von
nen
n . . em = van nieuws, opnieuw; aufs n.. e =
e Zeftament);
opnieuw; (bie 92. . e Veit, bas
bie n.. ern eprad)en = de moderne talen;
een (de) nieuweling;
.. e)
eta R .. er (bet
e(r) = (ook) nieuwe wijn; was gibts Vt.. es?
= wat is er voor nieuws? n. aufgelegt =
herdrukt; auf n. (waften) = als nieuw.
teu'anitftaffung, w. = aanschaffing (van iets
nieuws). 9/eu'auffii4rung, tv. = hernieuwde
opvoering; eerste opvoering, premiere.
nettibaden = nieuwbakken (ook fig.), versch gebakken. %ettibau, m. = huis enz. in aanbouw;
nieuw gebouw; ber ift aufm 91. geboren (bed.) =
=
in de Berk geboren. %ettibauer, m. —s,
aanplanter, kolonist. 91euibegier zie 9teugier.
pasbekeerde.
neule.
92euibete4rte(r)=nieuw-,
lebt = met nieuw leven bezield, weer oplevend.
9teu'befttaffung, tv. = aanschaffing (van
nieuwe zaken). Iteuibilbung, w. = nieuwe vorming, nieuw woord ; (an.) neoplasma. Oteu'brurfb
= ontginning (van bosch- tot bouwgrond).
9teuibstc4, = nieuw boek (papier: 100 vel).
neuibeutle0 = Nieuw-Duitsch (ook staatkundig).
9teu'brud, m. = nieuwe druk, herdruk.
nen'en, bie lienen n. = maken
nieuwe raten. Oteu'enburg, 1. = Neuchatel.
neuierbing4' = [kort geleden]; in den laatsten
tijd; opnieuw. 92euierer, m. —s, — = nieuwigheidsman ; neoloog. neuierfunben = pas nitgevonden. [neu'erliti) = neuerbings en new.
%enierling, m. —s, —e = Neuerer.
neu'ern, fd)w. (h.) = wat nieuws invoeren,
vernieuwen. 9/eu ierung, w. —, —en = nieuwigheld, vernieuwing, iets nieuws, hervorming;
neologie. %etticrungbluctt, w. = nieuwigheidszucht. Ntettiertoerbung, w. = nieuwe aanwinst.
neulvaniali10 = Nieuw-Fransch. %eufunb's
lanb, 1. = New-Foundland. %enfunbiliittber,
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m. —s, — = New-Foundlander. 9tettfunb's
lattbrativer, tn. = New-Foundlandvaarder.
nen'gebaden = verschgebakken, (fig.) nieuwbakken. neu'geboven = pasgeboren; tole It. =
als nieuw-, als wedergeboren. neu'geitaltett,
Ito. (b.) hervormen, reorganizeeren. 9/eu'.
gertaltung, to. = hervorming, reorganizatie.
9teuVer(be), to. = nieuwsgierigheid; cuts 91.
auf (M.) = uit n. naar. neu'gierig = nieuwsgierig. 9/eu'griecite, tn. = Nieuw-Griek. neu'.
grie0110 = Nieuw-Grieksch. 9teu'grofttett,
m. = nieuwe groschen, 0.1 M. 9/etegviinbuug,
w. = oprichting, stichting van nieuwe vereeniging, nieuwe maatschappij enz.
9teu'beit, no. —, —en = nieuwheid, ('t) nieuwe;
eine 91. = iets nieuws, een nieuwigheid, nonveautë. neu'bocObeutidi = Nieuw-Hoogduitsch.
91eulgreit, —, —en = nieuwtje, nieuws;
[nieuwigheid, nieuwheid]. 91eulgreitOtranter,
m. = nieuwtjeskramer, -verteller.
9/eulabr, 1. = nieuwjaar.
Oletejabr011befOetuna, tv.; 440, m. ;
1. —
nieuwjaarslIgeschenk; -brief; -feest.
Oleulab011gebicbt, 1.; sg ele@enr, 1.; .gratu.
to. = nieuwjaarsligedicht;
lotion,
-geschenk; -wensch; -(ker)mis (-beurs).
9teula10411tu4t, no.; =tag, m.; stuunfri), m. -----nieuwjaarslInacht ; -dag ; -wensch.
9kullfalebo'nien, 1.; .talifor'nien, 1. = NieuwliCaledonie; N.-California.
neu'lltattiolift0; slateintit4 = nieuwIlkatholiek;
-latijnsch.
ttettlic# = (9Ibn.) onlangs, laatst; (ook 9tbi.)
van onlangs, jongst. 91euliOt,i.=nieuwe maan.
Viteuling, m. —s, —e nieuweling; [geluksmensch, opkomeling; niewelichter]. 9teu'Int,
1. = nieuw lood, dekagram.
netentobilM = nieuwmodisch, nieuwerwetsch.
9letentenb, m. = nieuwe maan.
neun = negen; eine 91. = een negen; alle
werf en = alle negen (kegels) omgooien.
91eutfauge, 1. = (een visch) negenoog, lamprei.
9teuteed, 1. = negenhoek. neuteeilig = negenhoekig. Iteu'ner, m. —a, — = negental; lid
van 't kollege van negenen; wijn van 't jaar '09.
9tetetterbiume, w. guicheiheil. netenerieF =
negenderlei. neuterat§, .rditig = negenvoudig.
tteun'gefcbeit = hoog-, waanwijs, betweterig.
neutt'Vtutig = negen-, dikhuidig, onverbeterlijk. neunOutebert =, negenhonderd. newt'.
jeityrig = negenjarig. neutering zie neunge-Hug zie
Ici)eit. neutental = negenmaal;
negenmaal
neungefd)eit. tteuttlitalig
herhaald, -voudig, -werf.
negenIIneun'IllOtutittaig; sitiinbig; .titgig
staartig; -urig; -daagsch.
neun'te(r, .6) = negende. neutetetialb' = negendehalf. Oleutetel, I. —a, — = negende (deel).
neunlettb = ten negende. 91eun'tOter, m.
negendooder, grauwe klauwier. 91eun.
—
uttbneun'aiger, m. = negen-en-negentiger;
(scherts.) apotheker. ttentesetin = negentien.
neunletinte = negentiende. 9/eutt'3e1jutet, I.
s, — = negentiende (deel). nenteiebntend —
negentig. %ewes
ten negentiende. neuttlig
m. —s, — negentiger ; wijn van '90.
neun'aigitibrig = negentigjarig. neuteggite =
negentigste. 9teunlinftel, 1. —s, — = negentigste (deel). neuteabtlig = van negen duim,
negenduims.
1. = Nieuw-Orleans.
92enorlean4 (spr.:
neuralgie, zenuwpijn.
—rt
9leuralgie', to.
neuraVgifeb = neuralgisch, zenuw. . . 9teug
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raftbenie', w. —tt = neurastenie, zenuwzwakte. 9leurafttWniter, m. —s, — = neurastenikus, zenuwzwakke.
91eutregetung, m. = nieuwe regeling. %clever
zie 91euerer. 91en'rieb, 1. = riem (1000 vel).
9ZeurrtiO, = neuritis, zenuwontsteking.
9teurolo'g(e), m. ..gett, ..gett = neuroloog,
—tt = neurozenuwarts. %curl:genie', w.
logie, zenuwkunde, -leer. %campanile', to.
neuropatie, zenuwziekte. neuretuet1014
neuropatisch, zenuwziek. 9/ettro#te're, w. —,
= neuroptere, netvleugelige. %cunt*,
—n = neuroze, zenuwziekte.
ID.
9teu'rung zie lJteuerung. ttettlOaffett, ft. (b.) =
herscheppen, hervormen. Otett'fOeffel, m. -nieuw schepel, half hektoliter. Itettleetanb, 1. -Nieuw-Zeeland. 9/euleeliinber, m. —s, — -Nieuw-Zeelander. 1. nieuw-zilver.
9tetefOrattler, m. —s, — = leeraar in, beoefenaar van de moderne talen. nen'ioracOlitt
van de moderne talen; rt. er linterritt -onderwijs in de moderne talen. 91cultabt, w. =
1. = Nieuwstad.
nieuwe stad(swijk);
nieuwtestamentisch.
neuleitantentliM
neutral' = neutraal , onzijdig, onpartijdig,
zonder werking. neutralifie'ren,
-neutralizeeren. Oleutralittit,
—, —en =
neutraliteit. Oteutrunt, 1. —a, . .tra U. ..trett =
neutrum, onzijdig woord, onz. geslacht.
gleu'bevaulanuttil, W. = navordering. tteu'ber•
*tidbit = pas-, jonggehuwd. 91ettloatit, to. —
nieuwe (algemeene) verkiezing. 91euliort,
9leUrtort (spr.: njoejok), f = New-York.
9ten'porfer, m. —s, — = New-Yorker.
w. —
tteu'Horriftit = Newyorksch.
nieuwere tijd. netewitliM = modern. Ileu'3011,
nieuwe duim, centimeter.
m.
Maga'rafall (of met Eng. uitspr.: 9lia'garaf ail
Niagarawaterval.
(spr.: nai-egkera ..), m.
91i'belungen, $1. Nibelungen, Nevelingen.
I. nidjt = niet; 3u n . . e werben, macben = to
niet gaan, doen; zie ook Zleiben II, b et,
mit, 3unitte. II. 9ticbt, I. —(e)s = zinkwit.
gebrek aan achting, gering"UM' act)tung, to.
schatting.
Iticbt'llattnalme, w.; .beatttung, tn. ;=berolgung,
nietllaanneming; -inachtneming ; -opvolging (-nakoming).
nictt'bereOtigt = niet-gerechtigd, onbevoegd.
"tiVberiitt1iOtigung, = verwaarloozing,
('t) in-den-wind-slaan. 9110tAtift, m. = nietchristen. 91irbrbuibung, m. = onverdraagzaamheid, niet-dulden.
= nicht (oom-, tantezegster).
'little, m. —,
nicOlen: mit n. = volstrekt niet.
9littretrolg, nt. = gebrek aan sukces, echec,
niet-slagen, mislukking.
9liciteljerriiitung, w.; geriangung, u3.; sericitei.
nen, I.; g gebraucO, m.; .fieleOrte(e), m.;
=bathing, w. = nietlivervulling (-nakoming,
-levering, wanprestatie); -verkrijging; -verschijnen ; -gebruiken; -geleerde; -houden (-nakomen).
9littt'430, 1. = niet-ik (bas 3cb unb bas 91.).
= nietig, van onwaarde, ongeldig,
onbeduidend; (boffnung) ijdel; ((eittutit)
nietig, nietswaardig; n. mad)en = vernietigen,
nietig (ongeldig) verklaren, van onwaarde
maken; null unb n. = van nul en geen(er)
waarde. McOligteit, w. —, —en = nietigheid,
onbeduidendheid, onwaarde. 9/ittligteitne.
frOtuerbe, w. = voorziening in kassatie. %W.
tigteitOerfitirung, w. = nietigverklaring.
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9/leberiCag.

9listtlontbattant, m. = non-combattant, niet- 9Zie'bergang, m. = daling, ('t) naar-benedenmedestrijder.9licOtleiftutte, w. = wanprestatie. gaan, (van de zon) ondergang, westen; verval
9littfratuter, m. = niet-rooker; fur 91. = niet (van den handel bijy.); dekadentie. nie'ber=
net)(e)n, unr. (1.) = ne(d)er-, naar beneden
rooken.
gaan; (van de zon) ondergaan; (van regen,
niMt# = 1. niets; es ift n. bamit = er is niets van
hagel) neervallen, -komen; (van handel) achteraan, 't heeft niets te beduiden, er komt niets
van; mir n. bir n. = zoo maar, zonder kompli- uitgaan, minder worden. nie'bergelibtagen =
menten, alsof 't niets was; fur (um) n. uttb terneergeslagen, be-, gedrukt, neerslachtig.
9/ie'berneittlagenbeit, w. — = neerslachtigwieber n. = voor niemendal, zonder de minste
reden, vergeefs; vgl. baratt, mad)en e. a. held, gedruktheid. nie'bergeldnettert = geMA*, 1. — = ('t) niets, nietigheid ; 2. ook heel terneergeslagen.
= 91i dj t II. nittWbebetttenb = niets betee- nie'bertytiten, ft. (b.) = neder-; korthouden.
kenend, onbeteekenend, onbeduidend. ttititt6= nie'bertiattgen, ft. (b.) = ne(d)erhangen.
ttieberbtingen, idm. (b.) laten hangen;
beitotoe'niger = niettemin.
neerhangen. nie'bertiauen, rt. (1.) = ne(d)er9/kOffeitt, 1. —s = niet-zijn.
9/id#Oltuti, m. —es, —e = deugniet, slecht houwen, -slaan, afmaken. ni e' b ert) o den, icbto
mensch. nic§tdItul;ig, = onnut, (1.) = ne(d)erhurken. Vtie'berboli, 1. = hak-,
ondeugend, slecht. ttit4Wfagettb = nietszeg- onderhout.
nie'berftintOfen, id)w. (b.) = overwinnen, ten
gend, onbeduidend.
onder brengen; (ben lInmut) onderdrukken.
niditittittbig = niet-vast, los.
9/idtt6'tner, m. —s, — = nietsdoener, luiaard. nie'bertia0Oen, fcbw. (b.) = ne(d)erslaan.
nie'berrommen,
(i.) = ne(d)er-, naar beneden
nietsdoen,
geluilak.
9litbt6luerei, w. — =
= niets-, onwaardig, schandelijk, komen; mit einem Stinbe tt. = bevallen van een
laag, gemeen. Oticitt6Iniirbigteit, w. = niets- kind; (van hagel) neervallen, -komen, (van
onweer) losbarsten. 9lie'bertunft, w. = bewaardigheid enz.
valling.
91114ti liteilttafpne, w.; stoillett, 1.; g baOlung, w.;
quiallung, w. = nietIldeelneming (gebrek aan 9/1e'beriage, w. depot, entreptit, pakhuis,
magazijn;
nederlaag; ('t) deponeeren (van
belangstelling); -weten; -betaling (non-betaling,
effekten bijv.); [bedlegerigheid, logies, verblijfwanprestatie) ; -toelating.
lid, m. —es, —e = knik. 9lid'cOett zie Rider= plaats (van slecht yolk)]; vgl. erleib en. 9tie'ber=
tageftelfe, w. = depot, entreplit, opslagplaats.
den.
I. Meld, m. —s, — Klaas; dreumes, rakker; 9Zie'berlattbe, M. = Nederland(en). 9tie'ber.
m. —s, — = Nederlander. nie'bers
knol (paard); slet; bromtol; watergeest.
= Nederlandsch.
m.
II. %WM, 1. u. m. —s = nikkel;
an'biett, 1. = Nederlandsch-Indie. nie'ber=
nikkel, tienpenningstuk.
—5, —
1. —(e)s = nikkeline. Wtieteintiitt3e, lafiett, ft. (b.) = ne(d)er-, naar beneden laten,
laten zakken ; fir° n. = (auf einen Stubl) gaan
w. = nikkelmunt.
nie'rett, id)w. (l.) = (toe)knikken, pinken (met zitten, plaats nemen; (in einer Stabt) zich
(metterwoon) vestigen; (auf einen %It) neerde oogen); (in)dutten; ('t wild) nekken; =
strijken. 9lie'berlaffung, w. —, --en = ('t)
berl. voor 91ftcf en zie 91 ii cf e). Meter, m. —s,
— = dutter ;
nt. u. 9tielerdott, 1. —5, ne(d)erlaten; vestiging, nederzetting, kolonie,
filiale.
Otie'berlaffungOort, m. = plaats van
— = dut, dutje.
vestiging. 9tie'berialluttgOredit, 1. = recht van
=
9/idliittger, m. = hartsvanger. 9/id'Oaut,
domicilie. 9lie'berfauli1, w. = Neder-Lausitz.
knipvlies. 9tidlopf, m. = (hoofd)knik.
m.; .itunbe, w. = dut!Istoel; -uurtje. nie'berlegett, Rim. (b.) = (eine .20, ein %Int,
bie 91egierung, bas baupt, bie 9)3affen) ne(d)er[nib (ION.): n. bem alb(e) = beneden 't
leggen; (bie 2lrbeit) neerleggen, staken;
woud: Unterwalbett n. b. O. = Laag U.
(PJtauern,
alley afbreken, slechten; (eitt Stinb)
nooit,
nimmer;
n.
unb
nimmer
=
nooit
=
nie
ne(d)er-, te bed leggen; ( Oelber u. a.) in deposito
ofte nimmer.
geven; 140 n. = gaan liggen, naar bed gaan.
[nie'ben = beneden]. nie'ber = laag, lager;
9tie'berleattug, tn. — = neerlegging; deponederig; laag, gemeen; ne(d)er; bie n.. e Zagb
neering, depozito; slechting.
= de jacht op klein wild; (mein Mann lit) te
bed, bedlegerig; (bas leuer uit; n. mit ibm! nie'bermadien, Pm. (b.) = dooden, vermoorden,
afmaken. nie'bermetleitt, itim. (b.) = afmaken,
= weg met hem!
neersabelen. gtie'berntoor, 1. = laagveen.
[ttie'berab = afwaarts].
fdp. (b.) = afdalen, zich vernie'berbeugen, (b.), .biegen, it. (O.) — [nie'bern
neerbuigen, naar beneden buigen. ttle'ber. nederen].
Mitten, icbw. (1.) = ne(d)erblikken, -kijken. 9lie'berafterreich, 1. = Neder-Oostenrijk.
nie'berbredien, it. (1.) = afbreken; 8., (i.) — nie'berlitnalieln; sOrellen, srattitten;=ne(d)erlikletteren; -drukken; -ruischen.
neerstorten, -zakken. nie'berbrennett, unr. (b.)
= neer-, afbranden, in de asch leggen; n., (i.) nie'berreitett, It (1.) = ne(d)ertrekken, -rukken;
afbreken, sloopen.
= afbranden. nie'berbilden
id)w. (1.) =
neerbuigen. nie'berbiigetn, icbw. (b.) = neer- nie'berlIreiten, it. (b.); .rennett, unr. (b.) —
ne(d)er, omver, onder de voetlirijden; -rennen.
persen, -strijken (met strijkijzer).
ttie'berbeutfrO = Nederduitsch. 9lie'berbeutItt 9tie'berrOeitt, m. = Neder-Rijn. nie'berrtieiniftt
Nederrijnsch.
lattb, 1. = Neder-Duitschland. Itie'berbrttd, m.
id)w. (b.) —
= lage druk. nieberbriiden, id)nl . (1.) = (neer)- nie'berilrolien, fcbw. (i.);
lage-druk- ne(d)erfirollen; -sabelen.
drukken. 9lie'berbrudtellel, m.
Neder-Saksen.
9lie'berfaMen,
1.
=
ketel.
(b.) = ne(d)erschieten; n.,
nieberfaigen, ft. (i.) = neerdalen, naar beneden nie'berittieten,
(i.) = ne(d)erschieten, -storten, -komen, -vallen.
rijden, varen, komen schieten; (b.) overhooprijden enz. 9lie'berfOrt, w. = afrit; vaart Olie'berldgag, m. = ('t) neerslaan (van de
oogen bijv.); neerslag (scheik.; regen e. d. vooral:
stroomaf. %ie'berfait, m. = val,
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911e'berid)itige). ttleiberfibtagen, it. (b.) =
ne(d)erslaan, vellen, afmaken; ber far fcbltigt
bas Geftedut nieber = trapt de struiken neer;
(einen 4.1ro3e13) in den doofpot doen; (eine
ecbulb) uitdoen, vernietigen; (fOrperlid)e
ecbmer3en) verzachten, kalmeeren; (3welfel)
opheffen; (einen, jems. Out) terneerslaan;
(1.) = ne(d)erslaan, -storten; bezinken, neerslaan; vgl, nieb erg eftlagen. nieber.
Icbtagenb = kalmeerend; terneerslaand.
berfc4tagung, w. — = ('t) neerslaan (in een
vloeistof); staking (van eenproces); vernietiging,
annulleering (van de kosten). nieiberldonettertt,
Rim. (b.) neerslaan (met geweld); n..b =
(fig.) verpletterend. nieiberftbreiben, rt. (b.) =
opschrijven, op papier brengen. 9/Ie'berfebrift,
w. = (geschreven) stuk, verslag, (schriftelijke)
vermelding e. d.
nieiberfeften, ft. (t.) = neerzien. nieiberfenbett,
unr. (b.) = neerzenden. nieiberfettlen, fcbtn.
( = laten zakken, 1. inzakken; doen zinken;
lit§ n. = ne(d)erdalen. nie'berfelieu, film. (b.)
= neerzetten; (eine Stommiffion) aanstellen,
benoemen; (ein (Eserid)t) instellen; fht =
gaan zitten, zich vestigen; bas Oeftein fet3t fid)
nieber = zakt. nieberfinfen, ft. (f.) = neerzinken, in elkaar zakken; zinken, naar den
grond gaan. nie'berfilgu, ft. (b. u. 1.) = gaan
zitten, neerzitten; platzitten. nie'beriteiten,
ft. (b.) = ne(d)ersteken. nieiberfteigen, ft.
(1.) = ne(d)er-, afdalen. nie'beritoten, ft. (b.) =
ne(d)er-, omstooten, vellen; n., (f.) = neerschieten, -vallen. nie'berftraigen, fd)w. (b.) =
ne(d)erstralen. nie iberftreiten, fd)w. (b.) =
ne(d)erleggen, dooden; fidj n. = zich nitstrekken; gaanliggen. nie iberftrefe§en, ft. (ti.) =
ne(d)er-, platstrijken. nieiberftrOnten,
ne(d)erstroomen, in stroomen neervallen.
(1.)
fcbw. (b.) = neerslaan (rand
van hoed bijv.). nie'beritiirsen, ftw. (b.) =
ne(d)erstorten, -werpen; n., (f.) = ne(d)erstorten, -vallen.
VtiebertratOt, tn. = laagheid, gemeenheid.
nie'bertenttig = laag, gemeen, infaam, [laag,
zwak, nederig, neerbuigend]; ein gan3 n .. es
Setter = erg gemeen weer. 9lie'bevtvitebtip
felt, —, —en = laag-, gemeen-, infaamheid.
ute'bertreten, ft. OM = ne(d)er-, aftrappen.
nie'bevivinten, ft. (1.) einett n. = iem. onder de
tafel drinken. nie'bertun, unr. (b.) = neer-,
afleggen.
%leiberung, tt). —, —en = laagland, laagvlakte;
laagte (ook fig.). Otie'bernuebutoor, 1. =
laagveen.
Meibertualb, m. = laag hout; Niederwald.
nie'bertviirt6 = nederwaarts, naar beneden.
nie'bertuerfen, ft. (1.) = neer-, omverwerpen;
terneerslaan.
nie'berifeben, ft. (l.) = neertrekken.
= aardig, lief, snoeperig, net(jes);
[lekker]. w. —, —en = liefheid,
bevalligheid, snoeperigheid, netheid; [lekkernij].
gtieb'nagel, m. = nijdnagel.
nie'brig = laag (eig. en fig.), gemeen.
w. —, —en = laagheid. nie'brignev•
weinigrentegevend. %lebirlattlaffer,
ainOtirb
laagwater.
Mello (spr.: ni-ello), I. —s = niello (vetsiering (in zwart) op zilver en goucl).
nooit.
nielnala
niei manb = niemand ; n. anbers; n. Wrembes =
niem. vreemds; bas wirb n. 91esbtfd)affener
tun = dat zal geen rechtschapen mensch doen.

9/ie're, w. —n = vier (ook geol.); rlendej.
Otie'renbraten, tn. = gebraden (kalfs)nier.
Me'renentiiinbung, w. = nierontsteking.
= niervet. nie'renfBrusig =
Me'renIett,
niervormig.
Me'reulletid, m.; strantbeit, w.; steiben,
1. = nierrgraveel; -ziekte; -kwaal.
Me'renlifcbuitt, m.; sftein, m.;
1.; .WI),
f. = nierilsteensnijding; -steen; -stuk (ntcbt
fauber iibers =Pc! = niet zuiver op de graat);
-pbn.
Welch*, fd)w. (b.) = (gwst.) motregenen.
niefen, 1d)w. (b.) = niezen; id) nteie bir etwas
= ik fluit je wat. %leWOulber, f. = niespoeder,
-kruid.
m. (inututug, w.); .brauMer
(sludgy), m. = vruchtlIgebruik (bruikleen);
-gebruiker.
ItieWtuuri, w. = nieskruid (een plant).
—(e)s, —e = klinknagel. %fele,
Met, 1. u.
w.
—n = niet (in de loterij); klinknagel.
%ietielfen, I . = klink(nagel)ijzer. ttIelett,
(b.) = (vast)klinken. %leiter, m. —s, — =
klinker. 9tiet*ctitmer, m. = klinkhamer.
Onetnaget, m. = klinknagel. Wet . nub
acrd- en nagelvast.
un'neffeit
zie giitte].
Otig'ger, m. —s, — = neger.
m. — = nihilisme. %MUM', m.
—en, —en = nihilist. niOitiltitc0 = nihilistisch.
•
zie 9113&a.
w. = Nike, Viktoria (godin).
•
Ottroba'ven, l3l. = Nikobaren.
9litelaltivbe, ID. = St.-Nikolaaskerk.
Nikolaas.
m.
%Vfotaa,
%biotin', I. —s = nikotine. nitetinitrei
nikotinevrij. 9/ifotin'bergiftung, w. = nikotinevergiftiging.
tit, m. —s = Nijl.
1. =
f.; •frorobil, 1.; •Ofevb, 1.;
Nijlrdelta; -krokodil; -paard; -dal.
91intibub, m. = nimbus, stralekrans, prestige.
%itttut: er ift Dom Stamm = hij is van
Nemingen, is hebberig.
I. nintinter
nooit, nimmer; vgl. nie. II. nitn'.
mer = (fbb.) niet (meer), niet (langer).
Otint'merteinatag, m. = St.-Juttemis. ninenter.
nte4r = nooit, nimmer ; vgl. nie. "timinterfatt,
m. u. —(e)s, —e = gulzigaard, onverzadelijk
mensch; pelikaan. %int interbtan, nt. =
St.-Juttemis.
Itinerob, m. —(e)s, —e = Nimrod, geweldigjager.
9tim'tvegeu, 1. = Nijmegen.
f. = Ninive.
91i'obe, tn. = Niobe.
m.
—(e)s, —e = teugje, nippertje;
•
(gwst.) dutje, tukje.
**101)(e) = (gwst.) precies, nauwkeurig.
9/10'01, m. —s, — = nippel.
nippen; een dutje doen.
ttIO'pen, fd)w. (b.)
%WOO, $1. zie 9lippfacben.
= dood(ge)tij.
9210011ut,
%itiV ilatten, $1. = snuisterijen, sierdingetjes.
92104rtiftt, m. = tafeltje (met snuisterijen).
%14W5eIt, w. = dood(ge)tij.
*deem') (4) = nergens; vgl. obenau s,
Nergensii beral 1. %Irigenbfolnt, f.
nergens.
huizen. niegeubWo'
Nirwana.
Otirtualta, 1. —(s)
—n = nis.
w.
—s, — = (gwst.) kop, knikker, test,
%I'lrbet,
prulk,
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91ifs, to. —, glifie = neet.
nilten, lotto. (h.) = nestelen.
%itrat, 1. —(e)s, —e = nitraat. throne'.
n(ium), 1. = nitrogeen, -genium, stikstof.
gtilrogitnerin', 1. = nitroglycerine.
%Wean' (spr.: nivoo), 1. —s, —s = niveau.
%thettement (spr.: . .m4), f . —s, —s = nivellement, waterpassing. nibettle'ren, fdp. (11.) =
nivelleeren, waterpassen, gelijkmaken. %bet.
lier'inftruntent, 1. = nivelleerwerktuig. %ilier
lie'rung, w. —, —en = waterpassing, nivelleering, gelijkmaking.
Nabole, m. —(s), —s = Nivose, sneeuwmaand.
I. Stir, m. —es, —e = watergeest, -man,
nikker. II. nig zie nit!) ts 1.
92iglblunte, w. = gele plomp, waterlelie. 9tile,
to. —, —It = nimf, watergeest. 9lig'fraut,I. =
nimfkruid.
9t134'a, 1. = Nicea. 9/4'41140 ffifaubensbe=
f enntnis = Niceesche konfessie.
n. 3. = na d) ften Zabres: (in, van) 't volgende
jaar. tt. M. = niidgten ECRottats: (in, van) de
volgende maand. nut. = nadmittag s.
N. N. = nomen nescio: den naam weet ik
niet, zeker iemand (N. N.). N N 0 = gtor b.
norboft. N N W= 91 orbnorbweit. N 0 =
gtorboft. 9/o. = Rumero. no. = netto.
92o1 zie 91 o a 1). %eati)i'ben, 431. = Noachiden,
volken na den zondvloed. WA, m. = Noa(c)h;
2Ird)e 9load)(s), Rod = arke Noachs.
no'bet = nobel, net, flink, royaal, sjiek. %obili.
Mt' ,w.— = nobiliteit, adel. 9toblerfe, w. — =
adel, voornaamheid.
2o'blett3 St °Item = grapp. voor n olens
volens.
not§ = nog; noch; weber red) It. arm = (noch)
rijk noch arm; vgl. febIen, megen. %Wats
Ktift, 1. = premieaffaire met keur. nor4Itta •
lig = herhaald, tweede. noWntat4 = nogmaals,
nog eens, opnieuw.
%oft, 1. —(e)s, —e = (schp.) nok.
tad, m. —(e)s, —e zie 911x I.
%Jule, w. —, —rt, 9loclen, m. —s, —= balletje.
'leered, 1. = balletje; aardig kindje.
*Wien, fd)w. (f).) = zeuren, treuzelen.
nogens voilens = nolens volens: willens of
onwillens; goedschiks kwaadschiks.
Itürfri4e, Itat'beter, m. = zeurkous; zeurpiet.
%olintetanigere, 1. — = kruidje-roer-me-niet.
Ntoma'be, m. —n, —n = pomade. nonta'ben.
baft = nomadisch, zwervend. %onta'bett•
teben, 1. = nomadeleven. %enta'bettbott, 1. =
nomadevolk. nenta'bift§ = nomadisch, zwervend. notnabifie'ren, fdp. (1).)= nomadizeeren,
(als nomaden) rondzwerven.
Ito'nten, 1. —s, „mina = nomen, naam,
substantief. 9loutenflatue, w. —, —en =
nomenklatuur, naamlijst, -geving. %mutual'.
bedrag, tn. = nominaal bedrag. 9letninatlyert,
m. = nominale waarde. %entinal'ain6fut,
m. = nominale rente(voet). Otontination', w.
—, —en = benaming; benoeming.9butinatth',
m. —s, —e = nominatief. nontinett' =
nominaal, in naam. nontittie'ren, film. (I).) -----(be)noemen.
92o'na, w. —, . . nen = negende klasse.
%ot§alan'ee (spr.: ndsjalas), w. — = nonchalance. notutalant (spr.: n6sjalc7) = nonchalant.
gto'ne, w. —, —n = none: negende toontrap;
negende uur (noen); gezang of gebed op dat
uur; middagdutje.
I. 9/oltett, 431. = nonen (in d_.3 Rom. kalender

9/orweger.

de 5e of 7e dag van de maand). II. ;mitten, fdp.
(b.) = (gwst.) dutje doen,
told** m. —, — = nonius.
9/Onn't§en, 1. —s, — = nonnetje. 9tottlte,
w. —, —11 = non; nonvlinder.
%on'nenlItlefter, 1.; .teben, 1.; 'tee*, w. =
nonnellklooster; -levee; -wijding.
9tenbareille, w. — = nonpareil, kleine drukletter. 9tottptu6ullra, 1. — = non-plus-ultra.
%mile** In. — = nonsens.
9tob'be, w. —, —tt = nop, knoop (in 't vlas e. d.).
nelrOen, fd)to. (I).) = noppen.
91°0, m. —(e)s, —e = noorden, noordewind.
"terbilla'frita, 1.; ittute'rita, f.; •auterne/tier,
m. = Noord-afrika; -Amerika; -Amerikaan.
9terbilartnee, w.; .baOtt, w.; .btAtt4of, m. =
noorder illeger ; -spoor; -station.
norb'betttftf) = Noordduitsch. Itorb'beutftV.
tattb, 1. = Noord-Duitschland.
9ter'be, m. —11, —n = Noor, Skandinavier.
Oter'bett, m. —s = noorden; aus, nad) 91. = uit,
naar 't n. %orb'grett5e, w. = noordergrens.
%orb'bortanb, 1. = Noord-Holland. nor'bift§
= Noordsch; noordelijk, noorde. . . %orb'.
tali, f. = Noordkaap. %orblaber, %orb'.
tapfaigev, m. = Noordkaper. %orbitinber,
m. —s, — = bewoner van 't Noorden, Noorderling. %orblattbfatot, svelte, w. ---- tocht, reis
naar 't hooge noorden. ttbrblic0 = noordelijk,
ten noorden; n. non bem Wluffe, n. bes WIuffes =
ten noorden, noordelijk van de rivier. 9torblittt
1. = noorderlicht. %orb'norboit, m. = noordnoordoost. %erbItorbtoeft m. = noordnoordwest. Itorbo'ft(ett), m. = noordoost. tterbOft'•
UM = noordoostelijk, ten noordoosten.
%orboftleetanat, m. = Noord-Oostzeekanaal.
%orboftleittb, tn. = noord-oostewind. %orb'.
bol, m. = noordpool. Olorb'Oolarltinber,
431. = noordpoollanden. %orb'bot(ar)'egbes
bition, w. = noordpool-expeditie. 9terb'bot.
?Over, m. = noordpoolvaarder. %orbirbeitt,
m. = noorderlicht.
91orb'llfee, w.; .feite, w. = Noordlizee; -zijde.
%orbItern, m. = pool-, noordster. **orb'.
Mara = noordwaarts. ItorbWeitlett), m. =
noordwesten; non 91., aus 91. = van, uit 't n.
ttorbWeittic§ = noordwestelijk, ten noordwesten. 9terbtoeittuittb, m. = noordwestewind.
9100'111W, tn. = noordewind.
%Dude' ufw. zie 91ergelet ufw.
no'riftt : 9/orifd)e 1IIpen = Norische Alpen.
Sturm, w. —, —en = norm, richtsnoer, regel.
normal' = normaal. Otormat'av'beit6tag,
m. = normale werkdag. 9lonnale, w. —, —n=
normaal, loodlijn. %ortneetat, m. = bezoldigingsplan. %emelt*, 1. = normaaljaar.
Otertnefer3e, w. = normaalkaars. urinal'.
null, w., .ttuttputtft, m. = normaal nulpunt
(hoogte-nulpunt in Pruisen). 9ternteft§ute,
w. = (in Oostenr.) normaalschool; (hier en daar
in Duitschl.) modelschool. 9torntallOur, w. =
normaal-, volspoor. gtovntal'uOv, w.= normaalklok. %ortnalluitattb, m. = normale toestand.
9/ormattbie' bie — = Normandie. %orman'tte,
m. —n, —n = Normandie'. ; Noorman. nor.
intin'niftb, nerman'ttiftft = Normandisch;
Noormansch.
*torment,' = normatief, richtinggevend. nor.
rutie'ren, fd)w. (I).) = normeeren, naar den
norm vaststellen. nortn'toibrig = abnormaal.
Itor'ne, w. —, —n = Norne, schikgodin.
9terluegett, f. = Noorwegen. 9/orlueger, m. —s,
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9tot3eichett.

— = Noorweger, Noor. nor'wenifcb = Noor- 9/olenilfcbreiber, m.; • Idgiiffet, m.; sitiinber,

m.; •ftinttne, w. = muzieklioverschrijver
weegsch, Noorsch.
(kopist); -sleutel; -standaard; -partij.
9tolenftiftem, 1. = notebalk.
%ob. = Nummern.
wisseling van nota's.
91oletttoetbfel, m.
nostalgie, heimwee.
91oftalgie', to. —
Itot'erbe, m. = erfgenaam die recht heeft op
not. = ttotiert: genoteerd.
't
legitieme
portie.
m. = geval van
to.
—,
Mite
=
nood(zaak,
-zakelijkheid,
wet,
nood; [id) etw. fur ben Ill. aufbeben = een
-wendigheid); misfire, gebrek; ot)ne fit.—
zonder noodzaak; our N. = desnoods; [non appeltje voor den dorst bewaren. %otleuer, I.=
91. = noodzakelijkerwijze], vgl. onnt) ten; nood-, alarmvuur. 9tot'flagge, w. = noodvlag.
es ift, tut it. = 't is noodig; bamit bat es seine 9Zot'frift, w. = fatale termijn. norgebrungett =
91. = daar is nog geen gevaar voor; fd)tvere noodgedrongen..
91. = vallende ziekte, vgl. d) to er en o t; mit 9torlIgeffOrei, 1.; . ilefelb 1. •etude, w. = noodllgescl-treeuw (-kreten); -wet; -klok (alarmklok).
gettauer, mit Snapper lit. = ternauwernood,
maar net; aus ber 91. eine Zugenb mad)en — 9lot'grofcbett, m. = nood-, spaarpenning, appeltje voor den dorst. "tot'bafen, m. = noodvan den nood een deugd maken; 91. Iebrt
haven. 9torbeitige(v), m. = helpend heilige,
beten (it); Wreunbe in ber 91. geben tau[enb
helper in den nood. 9/otbeirat, w. = noodauf eitt Lot = vrienden in den nood, honderd
huwelijk. 9tot'belfer zie Notbeilige(r). Clot's
in een lood ; in ber 91. frif3t ber Zeufel WIlegett =
honger is de beste saes, bij gebrek aan brood
ben), [. = schutshemd (dat tegen verwonding
enz. beschermde). sbiilfe, w. = nood-,
eet men korstjes van pasteien; er mad)te uns
voorloopige hulp.
91. = bezorgde ons veel moeite; vgl.
°Haub, lieb, notie'ren, fcbw. (b.) = noteeren, aanteekenen,
Wail I, Wreunb, Oebot,
opschrijven. %otie'rung, w. —, —en = noteeMann e. a.
w. —5 nota: teeken; rekening. ring. Itotifiration', w. —, —en = notifikatie,
kennisgeving, aanteekening, -kondiging. noti•
,tota'belu, 131. = notabelen. no'ta be'ne! =
ftw. (b.) = notificeeren, bekendnota bene! NB! Olotabelte, 1. —(a), —(a) =
maken, aankondigen, melden.
—en
=
notanotabene. 9totabititiit, w. —,
biliteit, persoon van aanzien.
nalig = noodig: id) braucbe es n. = ik moet
't noodig (noodzakelijk) hebben. ubligen,
m.
9tot'llactle, w.; •abreffe, w.;
ook:
fd)w. (1).) = noodzaken, dwingen; noodigen,
noodllas (hulpas); -adres; -anker
dringen; (er Itif3t [id)) bidden. ubligettfaU0' =
plechtanker).
desnoods.
9totar', m. —s, —e = notaris. 9lotariat, f.
9chrtigteit, w. — = (gwst.) gebrek, armoede.
—(e)s, —e = notariaat.
9/otariatO'llgebfibren, $1.; • ftelMeitte, $1. = %Olifireit, w.— = noodzakelijkheid. Th'tigung,
w. — = dwang; noodiging, dringend verzoek.
notarislIkosten ; -zaken.
9/otariatOluftrument, [. = notariêele akte. 9tot'imOung, w. = noodenting.
92otariatWfiegel, f = notaribel zegel. notarieW Itotia', —, —en = notitie, aanteekening;
= notarieel. 9tota'rinO, m. Tien = notaris. note, begrip; nota; 91. nebmen non = nota
nemen van; [id) 91.. en macbett = aanteeke%War, [. —(e)s, —e = aanmerking.
ningen maken. Itotiriut, [. = notitie,- aan9itotbau, nt. = hulpgebouw. Itebefielf, m.
m. = notitieblok,
noodhulp, hulpmiddel, uitweg. 9lot'bremle, teekenboek.
tv. = nood-, blocnotes.
to. = noodrem.
hulpbrug. 9tot'brututen, m. = hulp-, rezerve- 9/oCiabr, [. = nood-, rampjaar, jaar van
put. %orbautut, •beicb, m. = nooddam, -dijk. hongersnood en gebrek. %otlreuaer, m. zie
Notgro fd) en. 9Zottage, w. = ongelukkige,
"totburft, — = nooddruft, ('t) noodige,
hachelijke toestand, noodtoestand. %of•
behoefte; [zaak (voor 't gerecht)]; nad) 91. —
naar b.; [eine 92. verricbten = zijn b. doen.
lattbung, w. = noodlanding. ttotleibeub =
notibiirftig= nooddruftig, behoeftig, armoedig, noodlijdend; n..e 13apiere n..e fondsen.
schraaltjes.9tot'biirftigreit, to. = behoeftigheid. 9totillehte, w.; .Inge, ro.; mart, m.; •Whim
—n = (muziek)noot ; aanteekening, to. = noodlIlijn; -leugen; -mast; -munt.
9/o'te, tro.
opmerking; (diplomatieke) nota; bankbiljet; 9tot'stagel, m. = noodhulp, stoplap.
= ultimatum; eine fd)Ied)te 91.
"totoriettit' (spr.: . ri-ee . .),w.—= notorieteit,
befriftete
algemeene bekendheid. noto'vtitt = notoir,
een slecht cijfer, een slechte aanteekening;
algemeen bekend.
vgl. Noten.
uot'peinticb = lijfstraffelijk, krimineel. %ot•
9lorebe, w. = noodhuwelijk.
muziek;
Ofenufg,
m. zie Notgrofcben. notreff =
9tolett, 131. = (geschreven, gedrukte)
verschrompeld en half rbp.
in 91. feten = komponeeren, op muziek brengen ;
(er I)alte) [eine 92. mitgebrad)t = zijn muziek %ot'llruber, 1.; • Itu§e, w.;
m.; •tut,
meegebracht; (etvo.) nad) N. (tun) = nauw- m.; •fignal, 1.; •ftall, = noodIlroer; -zaak;
keurig, zooals 't behoort; einen nad) 91. ver. -kreet; -schot ; -sein (alarmsein) ; -stal (hoefstal).
t)auen = geducht afranselen; (es get)t) wie 9toritaub, m. = nood(toestand), ongelukkige,
hachelijke toestand. 91offtaubbarbeit, w. =
van een leien dakje.
nod) fit.
9ZolenauOgabe, to. = uitgave van bankbil- werkverschaffing. 9totItaubOabr, f. = rampjaar.
jetten. 9toitenbant, w. = cirkulatiebank.
gtot'lltaufe, w.; •treOpe, w. ; •tiir(e), vo. =
9ZolettlIblatt, 1.; 'buck 1.; • bruderei, w.
noodlleloop; -trap; -deur (-uitgang).
-boek; -drukkerij.
9hYtenlletanere, w. (•geftelf, 1.); •balter, m. = 9Zottur'uo, 1. —a, —s = nocturne.
muzieklIstandaard; -houder (-drager).
9/ot'Webr, = noodweer. not'tuenbig =
tlo'tenIinien, $1. = notebalk. %irteltniap,ae, noodzakelijk, -wendig, hoognoodig. nottuett•
muziekbigertoeile = noodzakelijkerwijze. %onven•
= muziekmap. 9/olen0a0fer, 1. =
bigfeit, w. —, —en = noodzakelijkheid,
papier. 9Zolettpreffe, w. = banknotepers.
-wendigheid. 9tot5efe0en, 1. = noodteeken,
gtoleupult, 1. = muzieklessenaar.
%Ova zie Rera.
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-sein. 9tot'3uc#t, = verkrachting. not':
siirijtigett, 1d)to. (1.) = verkrachten. ['tot'=
itoang, m. = nooddwang, dwingende noodzakelijkheid].
ItoubeautO' (spr.: noevotee), —s =
nouveaut6, modeartikel. 'Zonation', w. —,
—en = novatie, schuldvernieuwing. %obelle,
—, —tt = novelle : kleine roman; wij.zigings-,
aanvullingswet. 9lobellenfrOrelber, m., Lobel.
lift', In. —en, —en = novelleschrijver, novellist.
%obent'ber, m. —(s), — = November.
%Midi', w. —, —en = noviteit: nieuwheid,
nieuwtje, iets nieuws. %obi*, m. —n, —tt,
= novice (nieuw opgenomene in
—,
91.,
klooster). 9tobi3tat , 1. —(e)s, —e = noviciaat.
%olottia Seutl'ia, 1. = Nova-Zembla.
N. P. = notarius publicus: Offentlicber Jlotar.
Nro. = glummer. e. 91acticbrift:
postscriptum. n. e. = nad) Sicbt: na zicht.
n. St. = neuen Sills: nieuwe stijl.
= N-stralen.
9V.Stralften,
9t. Z. = %cues Zeitament. Nto. = 91etto.
mu = nou (dan); ttu nee! (bed.) en of! im
(in einem) 91u = in een wip, in een oogwenk,
in minder dan geen tijd.
%Itatece (spr.: nuelse), w. —, —It = nuance,
schakeering. nuancie'ren (spr.: nuelsie. .), id)w.
(b.) = nuanceeren, schakeeren.
Tht ibiett, 1. = Nubie. 9tu'bier, m. —s, — =
Nubier. nu'biic§ = Nubisch.
m. —s, —e = droogstoppel,
nuchterling. niic§lern = nuchter, sober, matig,
bezadigd, kalm, koel, flauw, laf (ook van
spijzen);
er 9Jlagen, it.. es 'Wei',
e
Q3erecbnung, e Oerie n..e maag, n.
oordeel, n..e berekening, verzen; it..es
£eben = matig, sober leven; friib it. ein.
nebmen = op de nuchtere maag innemen.
gliicirtertanit, w. — = nuchterheid enz.
—tt = nuk, kuur, gril.
9tucle, %ficle, w.
zuigen.
nuclei**, id)w. (b.)
9tu'bel, w. —n = knoedel, meel-, deegbal(letje); vermicelli, macaroni; (berl. ook)
oolijke klant. nu'beln, !dm. (b.) = (ganzen)
pillen, mesten met meelballen; (fig.) volproppen.
%It'beituppe,
= vermicelli-, macaronisoep.
9htbittit', w. —, —en = nuditeit, naaktheid.
I. %nil,
—, —en = nul; er ift eine 91. (1!).
II. null = nul, niets; vgl. nicbtig.
I. nullen, fcbw. (b.) nullen, kringetjes
maken; er bat brei., niermal u1w. genullt = hij
is de dertig, veertig enz. gepasseerd; fief* n. —
een tiental worden. II. male**, icbto. (b.) =
(gwst.) zuigen.
—en = annulleering,
w.
nietigverklaring. nuilittaie'ren, lc/pm. (b.) —
annulleeren, nietigverklaren.
w. —,
—en = nulliteit, nietigheid, onbeduidendheid.
m.; %punk m. = nullimeridiaan; -punt.
ralia u. ..ralien
%untera ge, 1. —s,
numerale, telwoord. 9tu'meri, m. (131.) —
Numeri. numerie'ren, 1d)w. (1).) = tellen,
nummeren. nunte'rite0 = numeriek, naar
't aantal. 9ht'utero, 1. —s, —s = nummer,
numero; er gebt
Cider = hij is (een Jantje)
sekuur. %u'uterud, m.
..ri = numerus,
getal, (even)maat.
%untidmalif, tv. —, —en = numismatiek,
munte-, penningkunde. OlumiOntalifer, m.
= numismatikus, munte-, penning—s,
kundige. nuntiOntalitc§
numismatisch.

Stut(e).

= nummer; merk(ook fig.);
%ttnemer, —,
(voor schoolwerk) cijfer ; er raud)t eine Rade 91. =
een zwaar merk; (ir.) eine feine IR. een
fijn merk; er bat eine gute 91. bei ibm = hij
staat bij hem in een goed blaadje; (an bierem
91rtifel) bat er eine gute R. = verdient hij heel
wat; nad) 91. eider bringen = naar de (politie)wacht, gevangenis, achter slot brengen; er
gebt 91. Cider = hij is (een Jantje) sekuur.
m. =
%***Wmerbrett, 1., %flapper,
nummerbord.
nun = nu, toen ; wenn er nun trill, 10 . = als hij
nu toch wil, dan.. ; je tt., ei n. = welnu; n.
alio = dus; it. unb nimmer(mebr) = nu niet
en nooit. nutt'utebe = nu, thans, voortaan.
nun'uteirrig = tegenwoordig, van nu, aktueel.
Thtn&iatur', w. —, —en = nuntiatuur, pauselijk
gezantscbap. 9Zun'3iu0, m. ..3ien = nuntius,
pauselijk gezant.
Otit4rpe: auf bie = (berl.) op 't nippertje.
nur = alleen, slechts, maar; rt. icbabe = jammer
maar; (er lagt bee) it. blolj = maar zoo; n.
wer bas erlebt bat = alleen wie ...; bu
fannit nits belfen = jij alleen...; nid)t n....
ionbent = niet alleen maar; (bas macbt it)n)
it. nod) (fibermiitiger) = nog maar ; (id) babe) n.
mel)r (reds 9Jiarf) = (gwst.) nog maar; ba3 es
it. 10 fracbt = dat 't (zoo) kraakt; it. ba13 =
alleen maar, dat ...; (was fOnnett lie) lid) it.
fagen!
elkaar toch vertellen! beute it. —
heden eerst.
%firn'berg, 1. = Neurenberg. Mirn'berger
Neurenberger, Neurenbergsch; 91. Oaten (if);
9t. ei = knol, lomp horloge; 91. Zricbter =
Neurenberger trechter (gemakkelijke, maar
oppervlakkige leermanier).
nuleitt, 1d)w. (b.) = (gwst.) treuzelen; (bij 't
spreken) snuff elen.
91n13, W.—, 91iirre=noot(vritcht en boom);stomp;
(bed. ook) neus; einem eine (barte) 91. 3u fitacten
geben = iem. een harde noot to kraken geven
(fig.); eine T. fttacfett (ook) een raadsel oplossen ; bie Wirien1cbaft in einer Ill. = in een notedop, in een klein bestek; lit bie 91iirre geben =
hazelnoten gaan plukken, (fig.) verloren gaan;
eine leere, 1)ot)le, taube 91. = een looze noot;
(eine taube 91. Overt = niets, geen zier waard;
vgl. 931u13. nutritintlit§ = op een noot gelijkend.
910;1*am, m. = noteboom; ook = 911113%
baumbo13. mt ifb aumen noten, van
notehout. "tuffbauntijoi&, 1. = notehout.
%Itt'imumutObel, 1. = noten(houten) meubel.
nuffbraun = notebruin, -kleurig.
bretter, m. = notekraker (ook een vogel).
%fifcben, 1. —s, — = nootje; snibbig nufje.
%Ittrtarbe, = notekleur, -bruin. mtjr%
arben, .tarbig zie nuf3braun. 91u ffb ader,
m. = notekraker (vogel); blauwspecht. Miff%
Otifier, m. = notekraker (vogel).9101Vilie, w.
= (note)bolster. %urfern, tn. = pit (van een
noot). Otuffinatfer, m. = notekraker; alter
91. = oude stijve kerel, oude paai. 9rtufffoiae,
w. = nootjeskolen. 9htir01, 1. = noteolie.
%Itirtad, m. = notezak; einen wie einen 91.
priigeln = iemand geducht afranselen.
%uffNale, to. = notedop; grime 91. = (note)bolster. 9tuirttaube, w., %ttrautt, m. =
(hazel)notestruik.
= (wijde, trillende) neusgaten
(vooral van paarden).
= voeg, spanning, groef;
91**1(e), w.
unb l eber = messing en groef; in
sleuf ;
unb geber 3u1ammtenparren ---- (fig.) nauw-
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keurig in elkaar passen, precies bij elkaar
hooren. 9tut'1jobet, in. = sponningschaaf.
OlutfeWbeutel, m. = dot, dotje. tuttliOen —
Iut1d) en.
I. tut*, niit'ae = nut, nuttig; bas ift nicbts n.,
3u nid)ts nate — dat dient tot niets. II. "WC
m. —es = [nut]; 3u n..e (3unute) macbett =
te nutte maken; 3u 111. unb jrommen ber
931enicbbeit = tot nut en voordeel enz.
DIttiratttnettbuttg, w. = toepassing, moraal,
benuttiging. 9tuirarbeit, w. = nuttige arbeid.
tutiilar = (met voordeel) te gebruiken, nutdragend, voordeelig; n. mad)en = winstgevend, produktief maken, exploiteeren. %Ws
barfeit, w. — = nut, voordeel(igheid). tut#'.
brittgenb = nutdragend, winstgevend. Hilt*,
zie nut I. 9ludyeffeft, m. = nuttig effekt,
I. 9/Itt'3en, m. —s, — nut, voordeel, winst,
profijt; bas bringt, gewiftbrt, Iei[tet, fcbafft
feinen R. = geeft geen voordeel, levert geen
v. op, is van geen nut; 91. nub La[ten =
baten en schaden; bas gereid)t au feinem 91. —
strekt tot zijn nut, voordeel; ber gemeine 91. —
't nut van 't algemeen. II. nutlett, icbw. (b.) =
nuttig gebruiken, zich te nutte maken, voordeel
trekken van; tt., niitlett = nuttig zijn, helpen,
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baten, dienen; biefes Miter nfttt gegen, fur
bie Mid)t = helpt tegen de jicht; bas niitt su
nicbts = dient tot niets.
Otuirgarten, m. = moes-, proeftuin. 9/14'ne.
toac46, 1. = nuttig, verbruiksgewas. 9/ItCOol3,
1. = werk-, timmerhout. Marfa% to. = nuttig
draag-, hefvermogen. 9214'lefftutto, tr. =
91u 13 ef f eft. ttiiirlieh = nuttig, voordeelig,
bruikbaar. Mitylichreft, w. — = nuttigheid,
nut. 9ZiiirlittieitOtOeorie, w. = nuttigheidstheorie. %Wiling, m. —s, —e = nuttig
schepsel. tutirlob = nutteloos, overbodig.
9tuCtofigteit, w. — = nutteloosheid enz.
9/n4'ttieter, tn. —a, — = vruchtgebruiker.
Otuiritieflung, w. — = vruchtgebruik.
9tulAtfian3e, w. = nuttige, verbruiksplant.
tutirreft§ = zeer nuttig. 9lut'auttg, w. —,
—en = genot, gebruikmaking, gebruik; opbrengst, voordeel. 9/ut'3uttg6aufcblag, tn. =
raming van de opbrengst, v. d. inkomsten
(v. e. stuk grond b.v.). 92Itt'3ung4rec4t, f. =
recht van vruchtgebruik. Obtt'auttabtoert, in. ---waarde van de opbrengst.
N W = 91orbweft.
9/Out'O1ie, w. —, —11 = nimf.
n. a. in. = uid)t 3u mad)en: gaat niet.

c•
ID, 1. = 0; bas golbene .0 = de gouden 0 (een daarboven; non o. berab (bebanbeln) = uit de
hoogte; nur nicbt gleid) o. binaus 1 = niet davlinder).
0 = Drber, Zlrbre; Z[ten.
delijk zoo overmoedig! 0. but unfelt pfut! =
boven bont, onder str.. o'bettab' = (van)
8 = (uitgevers- en boekhandelteeken) niet; 8-er.
fcbienen = nog niet verschenen; O-Lager (nicbt
bovenaf. o'bettate = bovenaan. o'bettauf' =
bovenop; (er ift) in zijn schik, in de wolken; o.
auf Lager) = niet voorradig.
fcbwimmen = boven drijven; (fig.) opgeruimd,
o -(alleinftebenb: ob!); o ja, o nein ufw.
Cale, w. —, —It = oaze. talettbetooftner, m. in zijn schik zijn; (es liege voor de hand. o'ben.
= oazebewoner.
nub' = hooger op; (er i[t) ein D. = verwaand,
aanmatigend, een haantje, een Piet; ein .0..uttbI. [ob, $rap., mit Zativ = boven, over, wegens,
om; Zfterreicb ob ber ens = Oostenrijk over nirgenb.att feitt = trotsch maar arm zijn, kale
bluf hebben; (er will) te hoog; gleicb 0. =
de Ens]. II. ob (Roni.) = of, [indien], alsof, al;
dadelijk geraakt. o'bettbreftt' = bovendien,
ob aIle bid) perlief3en, bit . . . = al verlieten alien
u (ook), gij .. .; nub ob, ob aud) = al ... ook; daarenboven. o'bettertortfint = bovengemeld.
ic1) 3weifle ob ... = ik twijfel (niet), of hij komt;
o'betthin' = oppervlakkig, vluchtig. o'ben•
unb ob! na ob! = natuurlijk! en of! Stenn[t bu Ofnau6' = hooger op, naar boven, bovenuit;
On? — eta ob! = Ken je hem? — Of ik!
ein D. = ein Dbenaus.
Obiat4t (met 5), w. = acht, zorg, hoede; D. I. O'ber, m. —s, — = (in 't D. kaartspel zooveel
geben, voorzichtig zijn, oppassen; D. geben als) vrouw (in 't Pransche); afkorting voor:
auf (9Iff.) = letten, passen op; in .0. nebmen
Dberfellner; (ben) D! = aannemen! II.
o'ber, 9Ibi. = hooger, bovenst; boven.. ; bie
= letten op.
o..tt Stodwerfe = de bovenverdiepingen; bas
obilbemelbet; sbettannt, .beriibrt; gbefagt =
boven!Igemeld; -genoemd; -aangeroerd; -geo ..e Ior = de poort in de hoogere stad, bovenpoort;
bie o..n 911inge = de hoogere rangen;
noemd.
Cbibatt, 1. --(e)s = schuilplaats, onderdak, im o...rt R3apern = in Boven-Beieren; ber
onderkomen; toevlucht(soord), aryl; unter D.
D'bere, —n, —n = overste, hoofd; o'ber ft =
bovenst, hoogst; auf ber o..ften Stlife = op de
bringen = onder dak brengen. ob'biutio# =
dakloos; Dbb acblo fe(r) = daklooze, zwerve- bovenste, hoogste trap; bie o..fte ZiebOrbe =
de hoogste overheid; pi o .. ft = bovenaan,
ling.
bovenop; bas linterfte 3u o . . ft febren = alles
ebbuftion', w. —, —en = obduktie, lijkope(ten) ondersteboven gooien, keeren; vgl.
ning, -schouwing. obbu&ie'ren, idro. (b.) —
obduceeren, lijkschouwing houden.
oberft I en II.
Obebiette, W. —, —en = obedientie (kerk.onder- C'beriigtArten, 1. = Boven-, Opper-Egypte.
[O'beralte(r), itiltefte(r), m. = gildehoofd].
hoorigheid).
O'beramt, 1. = (ongeveer) distrikt. e'berantt.
0' .6eitte, ¶31. = o-beenen, hoepelbeenen.
mann, m. = hoofd van een Oberamt, distriktsebeli6r, m. —en, —en = obelisk.
kommissaris ; ook onderseheidingstitel voor pacho'bett = boven; ber o. (wirb uns belfett) = hij
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ters van de domeinen. elera00eitationWgerit§t,
= hoogste hof van kassatie. O'beral*etta=
tionWrat, m. = lid van 't hoogste hof van
kassatie. O'berarm, m. boven-, opperarm.
O'beravit, m. ---= officier van gezondheid
2e klasse; (in ziekehuizen) eerste geneesheer
(onder den direkteur). 0'berauffeber, m. --hoofdopzichter, -inspekteur. Vberauffittt,
= opper-, hoofdtoezicht.
Vberbatjent, 1. = Boven-Beieren. 0'berbau, m.
= bovenbouw. O'berbefe01, m. = opperbevel.
EYberberteautt, 1. = hoofdadministratie van
de mijnen. elerfserfOauptmann, m. =
superintendant van de mijnen, hoofdinspekteur. l'berbett, 1. = boven-, dekbed. O'ber%
bibliot4efar, m. hoofdbibliothekaris. O'ber.
boben, m. = viiering. 0'berbliegermeifter,
in. = (eerste) burgemeester.
O'berbed, = opperdek (v. e. schip). 0'ber.
betdramt, 1. = hoogheemraadschap. o'ber•
beutich = Opperduitsch. O'berbeutfit'lattb, 1.
= Opper-Duitschland.
o'berfaut' = erg min, heel niet pluis, erg verdacht. Vberfelb6err, m. opperbevelhebber.
O'berfeuierWerfer, m. = sergeant-majoorvuurwerker. Vberfeu'ertoerferptute, w. =
militaire pyrotechnische school. O'berfteu§e,
w. = oppervlak(te). oler11641h# = oppervlakkig ; bovenst, op (aan) de oppervlakte
liggend. O'berfttic6lii6feit, to. —, —en = oppervlakkigheid. 0'berforftamt, = hoogste
boschadministratie, -bestuur. elerfarfter, m.
= opperhoutvester. O'berforftmeifter, m. =
hoofdinspekteur bij 't boschwezen.
o'bergiirig = bovengistig. Vbertfdrung, tv. =
bovengisting. 0'bergerie0t, 1. = hoog gerechtshof. O'bergefe0o11, 1. = bovenverdieping. O'bergeftelt, 1. = bovenste gedeelte.
C'bergetuatt, to. oppermacht, hoogste gezag.
o'berOatb (Oen.) = boven. 0'ber6anb, w. =
bovenhand, handwortel; overhand; bie D. ge.
winnen (bebalten), baben = de o. krijgen,
hebben. e'berban'beldgerie0t, = hoogste
handelsrechtbank. O'berOauOt, 1. = opperhoofd. eler6au0, = bovenhuis; Hoogerhuis, Heerenhuis, Eerste Kamer. e'beraut,
tv. = opperhuid. 0'ber6efe, to. = bovengist.
elerbemb, 1. = overhemd. O'berfierr, m. =
opperheer, soeverein. o'berberrlir§ = soeverein.
O'ber6errffe4feit, = soevereine macht,
soevereiniteit. ID'berfterrfiYaft, w. = opperheerschappij. O'berftirt, m. = hoogste herder
(ook van geestelijken gezegd). O'berOorgerittt, 1.
= hoogste gerechtshof.
Ci beriprilmarfc6a11, m.; •meifter; .meifterin,
to.; •Orebiger, m. = opperhofllmaarschalk;
-meester ; -meesteres; -prediker.
O'ber6obett, to. = hoogste macht, suzereiniteit.
D'berljol, i. = hoog hout.
O'berium. —, —nen = overste (van klooster enz.).
o'bevirbift§ = op de aardoppervlakte; boven= Opper-Italic.
grondsch. O'beritalien,
O'beritiger, m. opperjager ; korporaal (onderofficier) bij de jagers. O'berid igermeifter, m.
= opperjagermeester.
C'berfettuer, m. = eerste kellner, oberkellner.
O'berfiefer, m. = bovenkaak. O'berfiric6en.
rat, m. = hooge kerkeraad. O'berflaffe, w. =
hoogere klasse. Clerffeib, 1. = opper-, bovenkleed; sfleiber, l31. = bovenkleeren, -goed.
O'berfoutmanba, f. opper-, hoofdkommando.
Vbertopf, m. = bovendeel van 't hoofd.
berfarper, m. = bovenlichaam, -lijf. 0'ber.
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friegO'geritbt, 1. = hooge krijgsraad. O'berg
friegO'geri4t4rat, m. = auditeur-generaal.
Vberfattb, = berg-, bovenland. C'berfan'be6.
geed* 1. = gerechtshof, hoogste provinciale
rechtbank. O'bertaft, w. = (schp.) bovenlast.
o'bertaftige6 ecbtff = bovenlastig schip. elev.
lauf, m. = bovenloop, -rivier. O'berfeber, 1. --=
bovenle(d)er. O'berteOublierr, m. = opperleenheer. elerle6rer, m. = leeraar (an Mpm%
narten, 91ealicbulen, Wadgcbulen u.d.). O'berteib,
m. =bovenlijf. O'berteitunn, w. = hoofdleiding,
-bestuur; bovengrondsche geleiding. elers
eerste luitenant.
leut(e)naut, m.
1. = bovenlicht; koekoek. O'ber1100e,
bovenlip.
O'berutat6t, t13 hoogste macht. inermeifter,
m. = overman (van een gilde). 0'6erminte,
m. = hoofd, leider.
inerou, m. = Oberon, elfekoning.
elerOlterreitt, 1. = Opper-Oostenrijk.
O'ber0fali, w. = Hooge Paltz. elerearrer,
m. = eerste geestelijke. elerOoft'amt, f.
hoofdadministratie der posterijen. Olerpofti.
bireftor, m. = direkteur-generaal der postepostmeesterrijen. e'berpoftimeifter, m.
generaal. Vberboftlefretar, m. = kommies
(bij de posterijen). 0'6er4rtiltbent, eerste
prezident (in Pruisen: Opperprezident, hoofd
van 't provinciaal Staatsbestuur, Kommissaris
des Konings). 019evorebiger, m. = eerste
predikant. O'berOviefter, m. = opperpriester.
eiberInfuta, w. = hoogste klasse (6e v. h.
gymnazium). Olerbtimaner, m. = leerling
hoogste (6de) klasse.
O'berrabbiner, m. = opperrabijn. O'berreat'i
Mule, to. = middelbare school (eenigszins
overeenkomende met onze H. B. S. 5.). 0'ber%
rec6'nungOfammer, to. = algemeene rekenkamer. 0'berregfe'rung6rat, m. hoofdreferendaris, (ook een titel). E'berreidWatnvalt, m. =
Bovenprokureur-generaal. 0'berrfoin, m.
Rijn. o'berrbeinile6 = Bovenrijnsch. 0'ber•
opperrechter, eerste rechter.
rioter, m.
= bovenkorst. O'berroil, m. =
e'bervinbe,
overjas.
EYber6, 1. = (ibb.) room. elergitaitut, m. =
slagroom. O'ber61c§aumbailer, 1. = roomsoes.
eiberfattlen, 1. = Opper-Saksen. le'berlath m.
= algemeene, hoofdstelling (in een sluitrede),
major ; hoofdprinciep. 0'6erfeifrenfel, m. =
bovendij, -schenkel. o'berfeW4tige =
bovenslagmolen. O'berft6telien, f. = OpperSilezie. itYberfitul'rat, m. = inspekteur (van
hoofdzuster,
onderwijs). O'berft6tuefter, to.
-verpleegster.
I. olerft, 91bi. opperst, bovenst, hoogst; vgl.
ober II. II. inerft, m. —en, —en kolonel.
O'berftaatWautoatt, m. = hoofdofficier van
officier van gejustitie. O'berftabWarit, m.
zondheid le klasse. 0'berftalEmeifter, m. =
mijnopperstalmeester. 0'berfteiger, m.
werkersbaas. 0 1berfteu'erbireftor, m. direkteur van de belastingen. ID'berfteu'ereinnefoner,
m. = hoofdontvanger. 0'berfteu'erfollegium,
1. = belastingraad. l'berrtimme, w. = bovenstem.
C'berftteulnant, m. = luitenant-kolonel.
bovenverdieping. Vberftilb.
lYberfted, m.
den, 1. = bovenkamertje; hersens, bol; bet ibm
= hij is niet pluis in den
lit es nit riditig im
bol. Vberftube, w. = bovenkamer.
e'beritOnutt'utelfter, m. = majoor.
kopje. O'bertett, m. = bovenO'bertaffe, w.

Obertributtal.

446

deel. e'bertributtat, 1.
hoog-gerechtshof.
o'bertotirt0 = opwaarts, naar boven, bovenaan.
C'bertoaffer, = opperwater ; haben = de
overhand hebben, in 't voordeel zijn. E'bertuelt,
ID. = bovenwereld. Vbenvinb, m. = bovenwind.
C'berbaOrmeifter, m. = kapitein-kwartiermeester. e'beraeremoltiemneifter, m. =
opperceremoniemeester. e'ber5eug, = bovenstof. IC'het5tantitt, r. = hoofddouanekantoor.
ob'gemelbet, ob i genannt = bovengenoemd.
obglekb' = ofschoon, hoewel, al. eblittt,
—=hoed,bscrming.
o'big = boven-, vorenstaand, bovengenoemd.
Mien', 1. —(e)s, —e = objekt, voorwerp.
objettib' = objektief, zakelijk. tbjettib'(gla0),
1. = objektief (in een kijker). ebjettibitiit, w.
— = objektiviteit. Ebiettib'fal), m. lenzestel. Cbjetetrtiger, m. = voorwerptafeltje.
w. = hostie; ouwel, oblie.
ob'liegen, ft. (h.) = rusten op, opgedragen zijn
aan; [zich toeleggen op, zich wijden aan]; ihr
allein lag bie ergebung ihrer Stinber oh = op
haar alleen rustte de.. ; [er liegt bem Stubium
oh
hij wijdt zich aan de studie]. Cbliegens
belt, to. —, —en
verplichting, plicht, taak.
DOURO' = obligaat, verplicht, bijbehoorend.
ebligation', w. —, —en
obligatie: schuldbrief ; verplichting.
= obligatorisch, obligatoor, verplicht(end). 1. —s,
—s = obligo (verplichting, verantwoordelijkheid,
verbintenis).
obli'que 91ebe = indirekte rede; obli'quer
Status = afhankelijke naamval.
ebliteration', w. —, —en = obliteratie (schriftddging , vernietiging ; dichtgroeiing van ruimten).
oblong' = langwerpig. Ebton'g(nnt), 1. —s,
gett u. . . ga = rechthoek.
[Ob'matOt, w. = macht, gezag, overmacht].
Eb'mann, m. —(e)s, ..manner = leider, voorzitter ; hoofd (van de jyry).
ebo'e zie ,oboe. Eboitt' zie boboirt.
e'bolo#, C'bottt4, m.
— u. .0bo'Ien = obool,
kleine munt, scherfje.
ebotrilen, 3l. = Obotrieten (een Slavische
stem in 't tegenw. Mecklenburg).
—en = overheid; [macht,
w.
gezag].
= van de overheid, van
overheidswege, overheids . ..; a. ..e Oewalt,
...e FPerion
overheidsmacht, -persoon.
tbrift', m. —en, —en zie .O ber it II.
obitton' = ofschoon, hoewel.
[ob'frOlueben, rcl)w. (b.)
te wachten staan,
ophanden zijn, boven 't hoofd hangen].
Cble'quien, $1. = lijkfeest, lijkdienst.
Oblerbatt3', —, —en = observatie: waarneming (van den regal); voorschrift. Oblertias
tion', w. —, —en = observatie, waarneming.
Cbterbato'rittm,
—s, ..rien = observatorium, sterrewacht.
eblibiatt', m. —s = obsidiaan, lavaglas.
obliegen, ichto. (h.) (einem) = zegevieren over;
0. . bee Udell = gunstige uitspraak.
obltur' = obskuur, duister, onbekend, gering.
Cbiturattr, m. —en, —en = obskurant, duisterling, domper. tbIturatttib'muO, m. — =
obskurantisme, dompergeest.
;Motet' = obsoleet, verouderd.
[Oblorge, w. — zie iThbut].
tbft (met d), 1. —es = ooft, vruchten, fruit; (ir.)
idj banfe ffir Z. (unb anbre Sfibfriichte) = ik
dank je wel, moet er niets van hebben.
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[Cbitanb, m. —(e)s = tegenstand; Ijalten =
tegenstand bieden].
tbit'llbaunt, m. ; .battmwebt, w.
vrucht-,
ooftl!boom; -boomkweekerij.
Cbit'bratutttoein, m. = vruchtebrandewijn.
Cbit'breOer, m. = plukhaak, plukker, tbit's
bane, tv.
ooftdroogzolder, eest.
[obltelien, unr. (b.) = weerstaan].
oblten, jcbto. (b.) = ooft inzamelen. ebit'ernte,
to. = vruchteoogst. ebit'effig, m. = vruchteazijn.
ebitelrit, tD. — = obstetrika, verloskunde.
ebit'fratt,
= fruitvrouw. Obit'garten, m. =
boomgaard. ebit'pOttin,
= godin van 't
ooft, Pomona.
m.; sbattbler, m.; sOfer, tn.;
sOanbtung, w. = fruitiihandel; -koopman;
-venter ; -winkel (-zaak).
obitinat' = obstinaat, koppig, eigenzinnig.
Ebitipation', m. —, —en = obstipatie, verstopping, hardlijvigheid.
ebit'lljabr, 1.; sfalm, tn.; stammer, w. = ooft-,
vruchtelljaar ; -schuit; -kamer.
ebintetter, tn.; stetter, tv.; stern, nt. ----vruchtelikelder ; -pers; -pit.
Obit'forb, tn. = fruitmand. tbitluttbe, slam,
= ooftkunde. ebit'marlt, tn. = fruitmarkt.
bitIttoit, tn. = zachte vruchtewijn. Ebles
Ottan3ung, to. = ooftaanplanting. obffreid) =
ooft-, vruchterijk.
ebitruttion', w. —, —en = obstruktie (hardlijvigheid ; belemmering bij beraadslaging).
tbit'llIc#ale, to.; srtiiet, 1. = fruitilschaal (-schotel); -stuk (nl. schilderij).
ebitloein, tn. = vruchtewijn.
Cb1013eit, .3ftttt, to. = ooftlitijd; -teelt.
obt5On' = obsceen, onfatsoenlijk, vuil, ontuchtig. eb136niteit, —, —en = onsceniteit enz.
ebturalor, tn. —s, ..o're-n = obturator (chir.
toestel om openingen at te sluiten).
obloalten, idno. (b.) = heerschen, bestaan, aanwezig zijn; [macht hebben over]; unit y ben
. ben Umittinbett = in de gegeven omstandigheden. obtvotW, spoar' = ofschoon, hoewel, al.
Erblotrat', tn. —en, —en = ochlokraat. CeOlos
!retie' (spr.: . .tie), to. —, —n = ochlokratie,
heerschappij van 't plebs. ocOlotraliftii =
ochlokratisch.
EMO, (edrie), m. „fen, .. fen = os; be fteben
bie . en am l3erge = nu zijn we (ben ik enz.)
ten einde raad ; (er fpannt) ben 0 . en hinter ben
3f lug = de paarden achter den wagen; was
weir]; be y iD. nom Sonntag? = wat weet
een Boer van saffraan? vgl. Stustate,
blokken,
om era tt 3 e. ocirfett, icbw. (b.)
vossen. EAlettaUge, 1. osse-, groot-, koloog;
rond gevelgat of dakvenster ; spiegelei; (plant)
koeieoog; (zm.) osseoog (in een wolk, stormvoorteeken). oM'tendugig = grootoogig.
s
fenbatter, m. = osseboer (die met ossen op 't land
werkt). ettlenbreM, sbrutb, M.
(plantn.)
stalkruid.
EcWlettlIfteift0, 1.; sgefr4lee§t, 1.; stombel, tn.;
.0iinbler, tn.; giant, = ossellvleesch; -geslacht ; -handel; -handelaar ; -huid.
edrienilOirt, tn.; .fnec4t, m.; .ropf, tn.; :mark
tn. = ossellhoeder ; -drijver ; -kop ; -markt.
ocbletuttritig = als (van) een os, stom, onbehouwen. EtWienntattlialat, m. = kalfsmuil-,
leeuwebeksla. edrfettlefOoan5, m. = ossestaart.
Cdrfentour (spr.: . toer), w. = ancienniteit;
nad) bey .0. = naar a. Eltlentreiber, tn. =
bullepees.
ossedrijver. te§lengenter, m.
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tc4lett3uttge, w. = ossetong (ook plantn.).
°Witt; = als een os; erg lomp, onbehouwen;
erg, bar; o. reid) = stom rijk.
ecler, m. —s = oker, berggeel. oclevartig =
okerachtig.
ob. = ober.
—n = odaliske (kamermeisje
ObaliWte, w.
(in den harem)).
= ode, lofdicht.
e'be ID. —,
I. O'be = woest, onbewoond, onbebouwd, kaal,
doodsch, eenzaam; geestdoodend, saai;
Y$erebe = nietige, onbeduidende praat; es
wurbe ibm iib' im tRagen = leeg in de maag; ein
o ..r Sterl = een flauwe, saaie, droge vent; ein
..r Welfen = een barre orts. II. e'be, w. —,
= woestijn, woestenij, eenzaamheid, leegte.
O'bent, m. —s = (poet.) adem.
ebene 1. —s, —e = waterzucht, gezwel.
O'bett,
(1).) (einen) = vervelen.
odedichter, liederdichter.
C'bettbiditer, m.
ebe'on, 1. —5 = Odeon, muziekzaal.
o'ber = of; o. abet = of wel; o. ob = dan of;
0. body = of tenminste.
e'ber, ID. = Oder (riv.).
= leverkruid,
O'berntenttig, m. —(e)s,
gemeene agrimonie.
ebe'unt zie Zbeon.
ebeue (spr.: odor), f . —5, —s u. —e. = odeur.
Obitur, w. = woeste vlakte.
t'bin, m. = Odien, Wodan.
obiOd' = odieus, afschuwelijk, onuitstaanbaar.
C'biunt, 1. —s = odium, haat.
Orriattb, 1., O'buttg, w. = woeste grond.
ebol' (spr.: odool), 1. —s = odol.
ebbffee' w. — = Odyssee; (fig.) zwerftocht.
ebbrfett'0, m. = Odysseus, Ulysses.
ef'Oett, 1. —s, — = kacheltje, oventje. Olen,
m. —5, 3f en = kachel, oven; man fudyt
feinen hinter bem .0., man babe benn felbft
babinter geftedt = zoo de waard is, vertrouwt hij
zijn gasten: binterm 0. ift gut friegen = de
beste stuurlui staan aan wal; vgl. bad en,
,unb. Elettauffalb m. = bovenstuk, kop van
een kachel, opzet (op een kachel ter versiering
enz.). elenbant w. = bank bij den haard.
elenbleM, 1. = ovendeur. t'fengabel, ID. =
rakelijzer, ovengaffel. Elentioeter, m. = huishen (fig.). elenta,e1, tv. = tegel. Clett=
flabbe, to. = klep, sleutel (van de kachel).
Erfentriitte, = rakelijzer. Clettlorn, 1. =
ovengat, -mond. elenplatte, tD. = oven-,
kachelplaat. C'fenratyre, w. = kachelpijp (ook
„hoed"), oven (in de kachel). elettrufb m. =
oven-, kachelroet. Clem% m. = oven-,
kachelrooster. elenft0aufet,w. = schep, schop.
EYfenftod, m. = grondmuur van een oven.
I.; =Mr, w. = kachelllm. ;
scherm ; -spel; -deur (ovendeur).
elentoilCer), m. = ovenwisch, ovendweil.
off. = Zfferte(n).
often = open, ontvankelijk,,toegankelijk, openhartig, vrij-uit, openbaar, vrij ; (f ein (bemtit) tit
jebem (l;inbruct o. = voor elken indruk ontv.;
bei o . en Ziiren = met open deuren; eine o . e
Stelle = een vakante, open plaats; o.. e
banbelsgefellicbaft = vennootschap onder een
firma; o..er Strebit = blankokrediet; (bet
fader) bat nod) 0. = is nog open; 0. gefagt
(geftanben) = eerlijk gezegd; o. liegen = (ook)
ter inzage liegen.
offenbar' U. offenbar = blijkbaar, duidelijk,
klaarblijkelijk, openbaar. offenba'rett, fdtm.
(1).) = openbaren (ein (i;ebeimnis, feine (he=

obtte,

banlen, feitt ber3); f icb D. = zich openbaren,
blijken, aan den dag komen, bekend worden;
fid) einem 0. = zijn hart voor iem. uitstorten.
effenba'rer, nt. —5, — openbaarder, ontdekker. effenba'rung, w. —, —en = openbaring. effettba'rungOeib, m. = manifestatieeed.
Effenba'rung#11gtaube, m.; .gttiubige(r), m. —
Openbaringageloof ; -geloovige.
effenbeit, w. —, —en = open(hartig)heid, oprechtheid, goedrondheid. offettliersig = openhartig (ook scherts.), vrijuit. effenOmigteit,
w. — = openhartigheid. offentunbig = algemeen (openlijk) bekend, publiek. Crfettfunbig.
reit, w. — = algemeene bekendheid, openbaarheid, publiciteit. ortentellen, fcbtu. (b.) —
open-, blootleggen. offettlic4t144 = klaarblijkelijk.
offenfib' = offensief, aanvallend. effettfib's
blinbni0, 1. = offensief verbond. effenfi'be, w.
— = offensief, aanval; bie .0. ergreif en, Sur 0.
iibergebett = 't o. nemen, tot den aanval
overgaan. effenittarieg, m. = offensieve, aanvallende oorlog.
Orfentlic0 = openbaar (linterricbt, Sitting, riot=
tesbiettft, (bebliube); publiek ( 43rfifuttg, lei=
nuns, Oebeimnis); auf b.. e Stoften = op algemeene kosten; — in 't openbaar (auftreten,
oerbanbeln, verfaufen). erfentliMeit, to. — =
openbaarheid; an bie
treten = publiek
worden.
offerie'rett, id)w. (b.) = offreeren; einem o. =
iem. een offerte doen, maken. effer'te,
—n = offerte, aanbod.
w. —s, —e = officiaal, ambtenaar;
kerkbestuurder, bisschoppelijk rechter.
al'antualt = r-oerteibiger. efflaiat'fatte,w.—
dienstzaak. effiafat'berteibiger, m. = toegevoegd verdediger.
m. —en, —en =
officiant, (ondergeschikt) ambtenaar.
= officieel; 0. werbett = (van een engagement)
publiek worden.
m. —5, —e = officier.
m.; . eganten, 1.; .ftette, to. =
officiersnoppasser ; -examen; -plaats.
w. —, —en = (werkplaats), apotheek;
drukkerij. = officinaal ((als) geneeskrachtig (erkend), in de apotheek voorhanden).
= officieus.
effi'ituut, 1. —5, ..3iett. = officie, plicht, taak.
Ofrtten, id)w. (1.) = openen; einem feittber3 O. =
zijn hart voor iem. uitstorten; fhL = opengaan. eff'ner, m. —5, — = portier, bediende;
opener. effnung, w. —, —en = opening.
oft (otter, am Ofterten) = dikwijls, vaak. after =
vaker, vaak, nogal dikwijls. Oflevb= (vrij) vaak,
(vrij) dikwijls. offmatig = (dikwijls) herhaald.
oft'utatO = dikwijls, vaak, herhaaldelijk. Of'.
teft, am tiftertert = 't vaakst, 't meest.
m. —s, — = menscheeter, reus, wildeman.
ogibar = ogivaal, spitsboogvormig.
ot) = o! DOW! = ho! och! wel, wel!
m. —(e)s, —e = oom.
I. m. —(e)s, —e = .0beim. II. Cbitt,
m. u. 1. —(e)s, —e, C., w. —, —e = aam (vochtmaat, ongev. 150 L.). III. COnt, 1. —(e)s, —e =
Ohm (elektr. maateenheid).
Ofintb, 1. —(e)s = (gwst.) naweide. Oblo'bett,
icfm. (b.) = voor de tweede maal maaien.
etrtnet, 1. —5 = bmb.
ofmtloeife = bij amen.
olrne (9Iff.) = zonder, behalve, buiten; o. mein
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Willett = buiten mijn weten; (3ebn 13erfonen),
0. bie Slinber = behalve ...; es ift nit gan3 o.
= er is wel wit van aan; bas ift nicbt o. = dat
is niet kwaad, niet mis, dat is (link. emboss',
o§nebieW - buitendien, zonderdat, toch wel,
toch al. oOnegleilftett = zonder weerga,
weergaloos; ongehoord. oloteOitt' = buitendien, zonder dat, toch (al).
Oblie0aufett, 1. = Nergenshuizen. tOtte0ole,
m. - = sans-culotte. elotefor'ge, tn. =
zieltje-zonder-zorg.
otitt'llgeatfttet, sgefii0r, sttingft zie un...
O§n'uta4t, w. -, -en = machteloosheid,
onmacht, flauwte, bewusteloosheid. oOtt'•
utiAtig = machteloos, niet bij machte; bewusteloos, flauw, buiten kennis.
0001 = oho!
00v, 1. -(e)s, -en = oor, ezelsoor (in een boek);
bem ZeufeI ein D. abliigen = tien advokaten
omverliegen; bide D . . en baben = Oost-Indisch
doof zijn; fcbreibe bir bas binterb D. = knoop
dat in je o.; eitten Ointer bie D.. en fcblagett =
iem. om zijn o .. en geven; nur mit Oathem D.
3ubBrett = maar half luisteren; taubett D.. en
prebigen = voor doove o.. en preeken, aan
doovemans deur kloppen; (eitten, einem)
fiber, .0. bauen = (iem.) beetnemen, afzetten;
his fiber bie D.. en perliebt, in Scbulben = tot
over de o.. en verliefd, in de schuld(en); 3u
D.. en lommen = ter o..e komen; vgl.
faustbicf, Moil, geneigt, flingen, liegen,
fcbreien e. a.
tio, 1. -(e)s, -e = oog (van naald), oor (van
kan e. d.), hengsel, gat (in bijl voor steel). Wren,
id)to. (b.) = oogen in de naalden maken.
OO'venavit, m. = oorarts. OO'renbeiOte, w. =
oorbiecht. O'vettbetiiubenb = oorverdoovend.
Ob'venlibitifer, m.; sblillevei', tn.; sbraufen, 1. oorlIblazer (d. w. z.: mooiprater, kwaadspreker);
-blazerij; -gesuis.
Oft'venbiener, m. = mooiprater, vleier. Ob'vens
fleberntaud, w. = grootoorvleermuis.
OO'renliflut, m.; stlappe, w. = oorllvloed (-vloeiing) ; -klep (-lap).
Oirvenlittingen, 1.; •trantbeit, w.; -reifies*, 1. =
oor!Igetuit; -ziekte; -pijn.
Otrvenljfaufen, 1.; sfdpnati, m.; sfiOntatta, m.;
sft§nterien (I.); same, m. = oorligesuis;
-smeer ; -genot (-streeling); -pijn; -getuige.
OOr'lleute, w.; sfeige, to. = oorlfuil (ransuil,
velduil); -veeg (-vijg).
°briefness, fcbw. (b.) = om de ooren slaan.
COVIffinfier, m.; • eebanile (ifie0ent), 1.; Millen,
1.; stiipMen, 1. = oorilvinger(pink); -hanger
(-tool) ; -kussen; -lelletje.
ely'litte, m. -s, -e = oorworm.
Oty'lltott, 1.; slOffel, m.; .mttfiOef, tv. = oorljgaatje; -lepeltje (-pewter); -schelp.
Obru, m. -s, -e = (fbb.) voorhuis ; deel.
Obr'111c4ttede, to.; sfbritg, to.; stronunet, w.;
stournt, m.; .310fel, m. = oorllslak; -spuitje;
-trommel; -worm; -lelletje.
o. 5. = (Atte Zabr: zonder jaartal.
Ø)e': oloninel = o jeel o jemineel
0. R. = obne Stoften (nestfelvermerf).
Clad'no, w. -, ..nett = okarina.
Oleatti'be zie D3eanibe.
ottalioneir = okkazioneel, bij gelegenheid, toevallig, gelegenheids...
orbit' = okkult, geheim, verborgen.
Vottone, m. -en, -en = ekonoom, landhuishoudkundige, beheerder (van een (groot) landgoed); huishouder, -bestuurder (van een groote

011ampe.

inrichting). Vontrutemnii4e, w. = hoop pet.
Otonoutie', w. -, -n = ekonomie, (land)huishoudkunde; doelmatige inrichting, samenstelling, zuinigheid; boeregoed. etottoutie's
gebiinbe zie aBirtfd)aftsgebtiube. Mono's
mild) = ekonomisch; zuinig; geldelijk.
Ottae'ber, 1. --5, - = oktaeder, achtvlak.
Mont', m. -en, -en = oktant. Ottate, f. -s,
-e = oktavo. Otta'ba, w. -, ..nett = achtste
klasse (laagste van 8 klassen).
Ottabilbanb, m.; .format, 1. = oktavolideel;
-formaat.
!Mlle, w. -, -n = oktaaf.
Ottabian', m. = Octavianus.
Ottett, 1. -(e)s, -e = oktet, achtstemmig stuk.
Otto'ber, m. -(s), - = Oktober. Ottobee,
1. -es, -e = oktodecimo (formaat van 18
bladen per vel). ettogon', 1. -s, -e =
oktogoon, achthoek.
envoi' (spr.: oktroci), m. it. 1. -s, -s = gemeentelijke akcijns. ottrotiie'ren, itim. (b.) =
oktroyeeren, opleggen, in werking stellen.
ebbe, 1. -s, -e = okulair, oogglas (in
kijker). Otular'infOettion, w. = schouwing,
onderzoek ter plaatse. Oblation', w. -, -en
= okulatie, enting. Oluti(lottn'tag), m. =
Okuli (de 3de Zondag in de Vasten). otutie'rett,
fdp. (1.) = okuleeren. ONlift', m. -en, -en
= okulist, oogarts.
Otumeltiltb = ekumenisch, algemeen (kerkvergadering bijy.).
Otiibent, m. -(e)s = okcident (westen, avondland). ot3ibental(if4) = okcidentaal, westelijk
B. 2. = iS ftlid)e(r) 2bnge; oosterlengte.
ti, 1. -(e)s, -e = olie; in t. malett = in olieverf schilderen. el'baunt, m. = olijfboom. et'.
berg, m. = olijfberg. itSt'bilb, 1. = portret in
olieverf. Ol'btatt, 1. = olijfblad.
ol'bettburgif4 = Oldenburgsch.
el'brud, m. = olieverfsteendruk; (lot.) oliedruk.
Olean'ber, m. -s, - = oleander.
Otea'fter, m. -s, - = olijfwilg.
Mein', 1. -s = olefne. O'lett, fcbw. (b.) = olitn,
zalven, smeren. ellarbe, w. = olieverf. El'.
farbenbruct, m. = olieverfdruk. effafi, 1. =
olievat. ttleuerung, w. = stoken met olie.
15111flalMe, w.; •fled(ett), m. = oliellflesch; -vlek.
151'frud)t, w. = oliehoudende vrucht; olijf. Lit'.
garten, m. = olijvetuin, (bijb.) olijvehof.
151'llgetititibe, 1.; sgeftfonad, m.; sgetotic4b, 1. =
oliellverfschilderij; -smaak; -houdend gewas.
ibt'gaig, m. = stijve domme lummel, botmuil
(er fitt ba, glott wie ein b.). Otlycltig = oliehoudend. Olibartt, 1. = oliehoorn. 5 1114t, Olig
= olieachtig, vettig.
OligarMie', w. -, -n = oligarchie, heerschappij van enkelen. otigar'4114 = oligarchisch.
O'lint: 3u Aims 3eitelt = in de tijden van
Olim, in 't jaar nul.
Oli'be, w. -, -tt . = olijf.
Oti'bettIlbautn, m. ; snide (stele), w.; sfarbe, w.
= olijfIlboom; -oogst; -kleur.
oli'benlifarbig; sfannig; .grain = olliflikleurig;
-vormig; -groen.
Otrbettfiboti, 1.; stele, tv.; sal, 1. = olijfilhout;
-oogst; -olie (booinolie).
Oliber, m. = Olivier.
Olibetalter, m. -s, - = Olivetaan (Ital.
Benediktijner v. d. Monte Oliveto, Olijfberg).
et'lltanne, to; Metter, w.; strug, m.; stutOen,
m; slantbe, w. = olieljkan; -pers; -kruik;
-koek (lijnkoek); -lamp.
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011a podri'da, to. -, - = ollapodrida, mengelmoes, allegaartje.
elle(v) (berl.) = 91Ite(r).
Om, m. -(e)s, -e = (nbb.) salamander; molm,
(ver)rotting.
15I'llotalerei, w.; audit*, ID.; gutiiller, m.; goals
toe, W. = oliellverfschildering; -molen; -slager;
-palm. .
OVIltutbier, 1.; gpflange, w.; gtmelle, to.; 'Toff,
m.; -faat, to.; =Wager, m. = iliellpapier;
-plant; -pers; -jas; -zaad; -slager.
tl'Atointter, in. = drijvertje (nachtlicht).
elliit, 1. -es = glycerine. Vim, 03. -,
-en = ('t) olien, oliesel, zalving; Tette b. laatste oliesel. Italvalb, m. = olijfbosch.
eltott4Y, m. -(e)s = Olympus; (im Zbeater)
engelebak. ClUntOin'be, w. -, --n = Olympiade. eltott'Ofer, m. -s, - = bewoner van
den Olympus, Olympier, god. oltpn'pifcli =
Olympisch (D .. e Spiele).
Oratoeig, m. = olijftak.
t'otega, 1. -(s), -s = Omega.
Omelette, to. -, -tt, Cmelett', f. -(e)s, -e=
omelet.
Vnten, 1. -s, Omina = omen, voorteeken.
ontinOW = ominbus, kwaad voorspellend.
toettibud, m. - u. ...buries, - u. ..buffe =
ominbus; idmager D. (bed.) = lijkwagen.
omnipotent' = ominpotent, almachtig.
toutibotetta', DJ. = omnipotentie, almacht.
Cotnibo're, m. -n, -n = omnivoor.
Connie', iv. - = onanie. ottanie'ren, 1dwo. O.)
= onaneeren. Coattift, m. -en, -en =
onanist.
tabulation', w. -, -en = ondulatie, golving.
onbulie'ren, idno. (b.) = onduleeren, golven.
Otte'galee, m. = Onegameer.
ettlei, m. -s, - = oom.
0 N 0 = Ditnorboit.
Ottoutailtifon, 1. -s, ..fa u. ..fett = onomastikon (woordelijst; verjaringsvers). onoutato g
tmelifiO, gt)Oe'tipb = onomatopoêtisch, klanknabootsend. CnontatotOie' (spr.: ..peu-ie),
w. -, -11 = onomatopee, klanknabootsing.
tutologie', w. -, -n = ontologie, leer van
't zijn, van 't bestaan, zijnsleer.
intim m. -(e)s, -e = onyx.
o. C. = ol)ne Dbligo.
o. B. prof. = orbentlid)er i3ffentitd)er
$roferfor. C. 13. ?I. = Dbergq3oftg9Imt.
opal' = opaak, ondoorzichtig, dicht.
Coal', m. -s, -e = opaal.
Otiniittit', u). - = opaciteit, ondoorzichtigheid, dichtheid.
ID'Oer, w. -, -tt = opera.
CO-ratan', m. -s, -e = operator, operateur.
CPC/ration', w. -, -en = operatie. °Outfit,'
= operatief, opereerend.
Cberette, tD. -, -n = operette.
obetie'rett, 1dno. (b.) = opereeren.
COenttent zie 91uripigment.
C'VernlIbROter, m.; gbireftor, m.; .fild, 1.
(sguder, in.) = operalldichter; -direkteur;
-kijker (tooneelkijker).
t'perttIlbaub, 1.; giant, m.; ', Ringer, m.; gtegt,
m. = operallgebouw; -zaal; -zanger; -tekst.
Obler, 1. -s, - offer, offerande, slachtoffer;
er fie Sum D. bes Zolfsbaries, bem 3oI1sba13
Sum D. = hij viel als een offer van den
volkshaat; ein D. barbringen = een offer
brengen; er rd)eute fein D. = ontzag geen
opoffering.
C ',Juliana, m. ; gbinbe, w. ; gbietter, m. ; gbienft,
VAN GELDEREN,
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in. = offerllaltaar; -band; -dienaar; -dienst.
tblerer, m. -s, - = offeraar.
tOlerlIteit, 1.; sittontnte, w.; •treubigteit, w. ------offeriffeest, -vlam; -vaardigheid.
COlerlI gefat, 1.; . fielb, I.; gfaften, m.; glatont,
1. = offerlivat; -geld; -kist; -lam.
eirterIlmoltS, 1.; smeller; r. = offerlimaal; -mes.
Olen Rim. (I).) = offerers; opofferen.
etrferiltniefter, m.; ', rain, m.; •pbale, to.;
', Role, m.; gtob, m. = offerlipriester; -damp;
-schaal; -blok; -dood.
ttrferung, to. -, -en = offering; 531ariti
.0p f erung, 13). = Maria-prezentatie (21 Nov.).
etYfertoein, m. = offerwijn. otYfertoillig =
offervaardig.
COOlti , m. -(e)s = ofiet, slangsteen.
COlitlialtnie', w. - = oogontsteking. COOtlytli
atologie', to. -, -n = oogkunde.
Cpint', 1. -(e)s, -e = opiaat, opiumhoudend
middel, slaapmiddel. t'Oiunt, 1. -s = opium.
olgumOcatig = opiumhoudend. C'piuntrang
der, m. = opiumschuiver.
tOobellof, 1. u. m. -s = opodeldok (een
geneesmiddel).
Oporfunt, 1. -s, -s = opossum (een buideldier).
tOtionent, m. -en, -en = opponent, tegenstander (in 't debat). opponie'rett, itto. (b.) =
opponeeren.
obtiortun' = opportuun (met de omstandigheden
rekenend). tOPortuniOloub, m. - = opportunisme. epportuttift, m. -en, -en = opportunist. C#Oortunitiit, u). -, -en = opportuniteit.
tbbolition', to. -, -en = oppozitie. oppolitig
otter(' = oppozitioneel, oppozitie...
CObo(itionWilblatt, 1.; gOartei, w. = oppozitiell.
blad; -partij.
tOtanti , m. -en, -en = optant (wen tin annet.
tierten 2anbe far ben frabern etaatsverbanb
optiert). Optatib', m. -s, -e = optatief,
wenschelijksheidwijze. optie'rett, id)to. (I).) =
opteeren, kiezen, besluiten.
CO'tit, to. - = optika, leer van 't licht. VW.
lifer, m. -s, -, ttrtifttO, m. -, -le =
optikus, gezichtkundige, opticien.
tbtintat', m. -en, -en = optimaat, voorname.
ePtimid'utub, m. - = optimisme. tOtintite,
m. -en, -en = optimist. olstintiltildj optimistisch.
option', w. -, -en = optie, keus, optierecht.
oblift§ = optisch, gezichts.. ; 0..e Midler =
lenzen; 0..e rduid)ung = gezichtsbedrog.
tbtonteler, 1. u. m. -s, - = optometer
(werktuig om de scherpte van 't oog to meten).
opulent' = opulent, machtig, rijk, weelderig.
nOuiette, w. - = opulentie.
titntb, 1. -, opera = opus, werk.
tr, 1. u. m. -s, -e = or (Zweedschgeldstukje:
0.675 cent).
Cutlet, f. -s, - = orakel. ora'relftaft, ottlif;ig
= orakelachtig. tralelfOrtufb In. = orakelspreuk. Cralelton, m. = orakeltoon.
oral' = mondeling; mond...
trale, 1. -s, ..lien= orale (hoof ddoek v. d. paus).
tran'ge (spr.: or 'dzje), w. -, -n = oranje-,
sinaasappel; 0. (91bi.) = oranje(kleurig). Cyan.
genie' (spr.: ordzjerie), w. -, -n = orangerie.
oran'fielifarben (gfarbig); ggelb = oranjejlkleurig; -geel.
tran'geollbanto, m.; ',byte, w.; sOiinbier, m. =
oranjeIlboom; -bloesem; sinaasappelkoopman.
trangift' (spr.: ordzjist), m. -en, -en =
orangist (Oranjeman, ook in Ierland).
29
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O'ralsei gni tan, tn. -s, -s = orang-oetan.
tra'nien, 1. = Oranje. eva inier, m. -s, (een) Oranje. Oranleituil, m. = Oranjerivier.
Oran'iefrelitaat, m. = Oranje-Vrijstaat.
Orant, m. -(e)s, -e = rood leeuwebekje;
marjolein.
Ora'tio obli'qua, w. - = indirekte rede.
Ora'tio rec'ta, w. - = direkte rede. undo'.
rife§ = oratorisch. Orato'rinm, 1. -z, ..rien =
oratorium.
Or'bita, w. - = oogkas.
ercte'iter (spr.: ork . ., ook di als arbataut),
1. -s, - = orkest. orttertrat' = orkestraal.
orcteitrie'ren, fdp. (I).) = orkestreeren, voor
orkest bewerken, arrangeeren. Or4e'itrion,
1. -5, ..rien = orchestrion, groot orgel.
Orcbibe'e, to. -, -n, er'tbiO, to. -, -, Cr'.
c§iO4ilanae, w. = orchidee.
orb. = orbintir.
Orbalien, q31. = ordalien, godsoordeelen.
Or'ben, tn. -s, - = (klooster- en ridder)orde.
Or'benbbanb, 1. = ordelint; (vlinder) weeskind:
bas rote, bas blaue D. = 't roode, 't blauwe w.
Or'bendbruber, m. = ordebroeder (van ridderorde); ordesbroeder (van geestelijke orde).
tebenOieit, 1. = ordefeest. Or'benbgeiitg
IW(t), m. = monnik, ordesbroeder. Or'benO•
geliibbe, I. = gelofte. Or'benOgelettic§aft, to. =
ordesbroederschap, kongregatie. Or'bendtsuO,
1. = ordeshuis. Or'bennette, w. = ordeketen.
Or'benbtleib, 1. = ordeskleed.
Or'ben011treui, 1.; . 0friinbe, to.; gullet, w.;
gritter, m. = ordelikruis, -inkomsten; -regel;
-ridder.
ev'b en6fibtvetter, to. = geestelijke zuster. Or's
benditern, m. = ordester, -kruis. Or'benOber•
brilberung, w. = broederschap. Or'benatoeien,
1. = ordewezen. Or'beneautlit, to. = kloostertucht.
or'bentlirn = gewoon, ordelijk, ordelievend, net,
fatsoenlijk, oppassend, behoorlijk; bepaald;
eM a . . er Mann = een net, fatsoenlijk, ordelijk
man; o.. es Snetbd)en = oppassend meisje; er
Muff o. = behoorlijk; mir wurbe o. angft = ik
werd bepaald, werkelijk bang.
Cebu, w. -, -n = order: bevel, bestelling;
bis auf weitere D. = tot nader order; D. pa.
rieren = gehoorzamen, ook (1!).
er'berglaufel, w.; .4m4ier, 1.; g gettel, m. orderj[klauzule; -papier; -nota.
erbinale, 1. -, „Ha, Orbinallatit, w. =
ranggetal.
orbintie = gewoon, alledaagsch, ordinair.
Orbinariat, 1. -(e)s, -e = ordinariaat,
hoofdleeraarsambt. Orbineriu#, m. -, ..rtett
= klassevoogd; gewoon professor; behandelend geneesheer (bij konsult). Orbinale, w. -,
-n = ordinaat. Orbination', w. -, -en =
ordinatie, inwijding, bevestiging van een geestelijke ; (ook) (medisch) voorschrift. Orbinatig
ettO'sitttmer, f. = (med.) spreekkamer. orbinie's
ten, fdjw. (1).) = ordineeren, inwijden, inzegenen; (med.) voorschrijven.
orb'nen, id)w. (1).) = ordenen, regelen, (rang)schikken. Orb'ner, m. -s, - = regelaar,
schikker, ordekommissaris. £rb'nung, w.
-en=ordenig,re ling,relment,wet;
orde, regel; [verordening]; orde, klasse ; bouworde, stijl; volgorde. orb'nungagemtiis =
orbnungsmiii3ig. orb'mnigOliebenb = ordelievend. orblaing6niiiilig = overeenkomstig
de orde, regelmatig, methodisch, behoorlijk,
zooals 't behoort. Orb inungtiruf, in. ---- ('t)
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tot-de-orde-roepen; ben D. uerblingett (iiber
einen) = iem. tot de orde roepen. Ortenung0g
attune, w. = ordeoefening. orb'nungOtolbrig =
in strijd met de orde, wanordelijk. Orb'nung0g
bal)1, w. = ranggetal.
Orbonnane, w. -, -en = ordonnantie, bevel, voorschrift; (mil.) ordonnans. Orbonnans'•
liana, 1. = soldatelogies. orbonnanemilf3ig =
volgens ordonnantie, voorgeschreven, model.
erbonnana'offiger, m. = ordonnansofficier.
er'bre z'ie Orber.
trea'be, to. -, -n = oreade, bergnimf.
Organ', 1. -s, -e = orkaan. Organiiation', w.
-, -en = organizatie. trganlialor, m. -s,
..to'ren = organizator. organliato'rlitt =
organizatorisch, organizeerend. orgaldieb =
organisch. organifie'ren, id)to. (f).) = organizeeren. OrganiWuntO, m. -, . .men = organisme.
erganiff, m. -en, -en = organist.
erganiin', m. -s = organzijn, kettingzijde.
Orgea'be (spr.: orzjade), w. - = orgeade:
gerstedrank, amandelmelk.
teed, w. -, -n = orgel ook = =c1) or.
Crigellibalg, m.; -ban, m.; .bauer, m.; gc§or,
m.; g gebtittle, 1. = orgelllblaasbalg; -bouw;
-maker; -koor; -kast.
ov'geitt, fd)w. (11.) = orgelen, orgel spelen.
Er'gelllpfelfe, w.; gbuntt, m.; gregifter, 1.;
giblet, 1. = orgellIpijp; -punt; -register; -spel.
Oegelllibieler, m.; gitild, I.; ureter, In.; •tvert,
1.; :bug, m. = orgellispeler; -(muziek)stuk;
-trapper; -werk; -register.
Or'gie (spr.: orgkie), 133. -, -It = orgie, woeste
slemperij.
Orient', m. -(e)s = orient, oosten. Orientale,
m. -n, -n = orientaal, oosterling. orients'"
Web = orientaal, oostersch. Otientalift, m.
-en, -en = orientalist (keener van de oostersche, in 't biz. van de Semietische talen). erten.
tie'ren, id)to. (b.) = orienteeren; lid) 0.= zich o.
(zich thuis vinden; ook zeer alg. fig. in zijn opvattingen een bepaaide richting in 't oog houden).
triftam'me, to. -, -n = oriflamme (nude rijksbanier van Frankrijk).
I. original' (spr.: ..gki. .) = origineel, oorspronkelijk. II. Original', 1. -s, -e = origineel
(oorspronkelijk stuk, minuut; zonderling); In
D. = in 't origineel.
eviginalliaukabe, w.; =faith?, to.; ggetniilbe,
1. = origineele uitgaaf; o. faktuur ; o schilderij.
triginalite, w. -, -en = originaliteit. E)rig
flimflam, to. = origineele, faktuurtarra.
Criginal'urtunbe, w.= origineele akte, minuut.
triginat'berbadnng, w. = origineele verpakking. originell' (spr.: ..gki. ..) = origineel.
Orion, m. = Orion.
Orfa'ben, $1. = Orkaden.
Orton', m. -s, -e = orkaan.
Orli* m. - Orkus ((god v. d.) oriderwerek1).
Ortean', tn. -s = orleaan, roode kleurstof.
Orteanife, m. -en, -en = Orleanist.
I. Ov'teanO (spr.: ..(2), 1. = Orleans. II. Vele.
nub, m. -, - = orleans (een geweven stol).
E)elogic§iii, 1. = oorlogschip.
Or'musb, nt. = Ormuzd (de hoogste Goedheid).
Ornament', 1. -(e)s, -e = ornament °run.
mentie'ren, fcbw. (1).) = ornamenteeren. Onomen'tit, w. - = ornamentiek, ornamentleer
en -kunst.
Omni', 1. -(e)s, -e = ornaat, ambtsdracht.
ernitboIllog', m. -en, -en; logic', w. - =
ornithollloog (vogelkundige); -logie.
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ontit§oltygifit = ornithologisch.
Orognolie', m. — = orognozie, gebergteleer.
Oremftie', to. — = orografie, gebergtebeschrijving. ovogralAiK = orografisch.
Cr0Oe'utst, —s, .. e'en = orpheon, muziek-,
danszaal.
Orfettle (spr.: orzelje), tv. — = orseille, verfmos.
I. Ort, m. —(e)s, —e (u. trier) = [hoek, punt];
plaats (ook voor stad, dorp), plek; an D. unb
Sidle = op de bestemde plaats, op zijn plaats,
ter plaatse, in loko; wir trafen an unb
etene ein = we kwamen ter bestemder plaatse
aan; an alien Z . .ett unb eden (ob. Enben) =
aan alle kanten; nut angefilbrien Z . e = ter
aangehaalder plaatse; bas laffe id) an feitten D.
geftellt dat laat ik daar; id) meines .s =
ik van mijn kant; 1)81)eren 0..6 = van hooger
hand, bij de regeering, aan 't hof ; gebbrigett
C.. (e)8= ter geschikter, ter bevoegder plaatse;
vgl. allerorteu. II. ert, m. u. 1. —(e)s, —e =
els, Priem.
Crtbrett, = hoekplank.
ortijobor = orthodox. Ovtliobogie', w. — =
orthodoxie.
orthoepie, nitOrtboePie', Ortboe'Oit, w.
spraakleer. ortOoe'Oi14 = orthoepisch.
= orthografie,
OrtftograO§Ie', w.
spelling. ortOogra'0011M = orthografisch, juist
(gespeld), volgens de spelling, spelling. .
w.
—n = orthopedic (kennis
en genezing van lichaamsverkromming e. d.).
= orthopedisch. evthootibift, m.
—en, —en = orthopedist (die verkrommingen
e. d. geneest; ook die orthopedische instrumenten e. d. maakt).
Ortligb = plaatselijk. Ortlicbteit, w.—, —en
plaatselijkheid, plaats, plaatselijke toestand.
Ortolan', tn. —s, —e = ortolaan, tuinmerel.
Ot•Wabberb, 1. = bijwoord van plaats. Crt#'•
angabe, w. = opgave van plaats. CrtO'be.
gebuttg, tv. = inspektie. OrWbefunb, m.,
ibelcOaffenOeit, tr. = plaatselijke toestand, pl.
gesteldheid. ertWbefebveibung, w. = plaatsbeschrijving. OrtdIellintutting, w. = plaatsbepaling.
Oreft§aft,
—, —en = plaats(je), stad, dorp,
gehucht.
Ortfrbeit, f. —(e)s, —e = zweng(el)hout.
Ot•WHgebram§, m.; igebtic§tnia, 1. = plaatselijk,
lokaal gebruik; pl., 1. geheugen.
CrWligeiftliche(r), m.; sfunbfi@aft, to.; •Ofarver,
tn.;
w. = plaatselijk(e) geestelijke;
pl. klienteele; p1. dominee oj pastoor ; p1. politic.
CrtOlittn, m. = plaatselijk onderscheidingsvermogen (van de huid); orienteeringsvermogen, -zin. CvWftatut, 1. = plaatselijk reglement, pl. verordening. ertbluttertunft, to. =
kantonnement, inlegering. Crtb'bertinberung,
= verandering v. plaats. Orte'berfebr, m. =
lokaal verkeer. OrtOlooritelor, = burgemeester, plaatselijk hoofd.
—n = oog (voor een haak).
Ofe, W.
= hoos, schep.
m. = Oziris.
OWfar, m. = Oscar, Oskar.
OOntalte, m. —n = Ottomaan, Osmaan, Turk.
obuta'nifch = Ottomanisch, Osmanisch, Turksch.
Oft, m. —(e)s, —e = oost(en), oostewind; Dft,
eilb, Weft, bateim ift's am belt = oost, west,
thuis best.
Cittla'frita, 1.;
1.;
1. = OostII -Afrika: -Amerika; -Azië.
CltaWen,
= Oost-Alpen. Oftetbien, 1.—
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Oost-Elbie(ooste/ijk van de Elbe gelegenPruisen).
Oftetbier, m. —s, — = Oost-Elbigr,
agrariêr. oftetbiftb = Oostelbisch.
Often (met 6), m. —s = Dft.
oftenfi'bel = ostensibel, toonbaar. oftenfib' =
ostensief, aanschouwelijk, pronkerig. Often.,
tation', t — = ostentatie, vertston.
Olterabenb (met 5), m. = Paaschavond. Liter—
bitting, W. = anemoon; gele narcis.
C'tterilei, 1.; gfeiev, w.; .ferien, 3I.; •feft, 1. =
Paaschtlei; -viering; -vakantie; - feest.
Cifterlitlaben, m. ; %bale, m.; .ferie, tv.;
1. = PaaschIlkoek; -hags; -kaars; -lam.
. .e'riett = osteria, (Ital.) herberg.
Ofterie',
Viterlanb, = Oosterland (de streek tusschen
Saale en Mulde).
Olterlift = Paasch. ..; e Oeitte = Paaschbiecht. Viterltegei, to. = aristolochia, pijpbloom.
Elterlinteffe, tv. •, smonat, m.; inton'tati, m. —
Paaschllmarkt (-mis, voorjaasrbeurs); -maand
(April); -maandag.
Paschen; vgl. u.
t'ftertt, f. —5, ob. w. —
IS'fterteitt, 1. = Oostenrijk. O'iterreii0er, m.
—5, — = Oostenrijker. WIterreit§ifeb
Oostenrijksch.
tv.'• aieit,
Cifterflonn'tag, m.; -tag, m.;
m.
Paaschilzondag; - dag; - week; - tijd.
eftitieWlattb, 1. = Oost - Friesland. Oftgole, m.
—n, —n = Oostgot. oft'aolifi§ = Oostgotisch.
Oftin'bien, = Oost-Indict. Ortin'bienfabrer,
m.
Oost-Indievaarder.
m. —s,
— = Oost-Indiêr.
= Oostindisch.
Oftlitb = oostelijk, ooster. ..; non tnglanb
= oostelijk, ten oosten van E.; o e Lange =
oosterlengte, vgl. D. e. Oftnorboft, m. =
Oost-noord-oost. Cfrpreufiett,f.= Oost-Pruisen.
eftrasiWutu6, Citratibitnob, m. — = ostracisme, schervegericht.
Oft'rekt, 1. = Oostenrijk.
Oftlee, w. = Oostzee. eitlette, tr. = oostzijde,
- kant. m. = Oost - zuid - oost. oft'.
tviirt6 = oostwaarts. Oftloinb, m. =oostewind.
Claillation' (spr.: os-tsilla.. .), —, —en =
oscillate, slingerbeweging, slingering. ofaillie'•
vett, ftw. (1.) = oscilleeren, slingeren.
= Tahiti, Otaheiti.
Ctalgie', w. = otalgie, oorpijn.
Otta'beriltte, For.= ottaverime, achtregelig vers.
stanze.
Otter, m. —s, —, C., —, —n = otter; (ook)
adder. etternfang, m. otterjacht. etlent.
gegii0t, f. = addergebroed. ottertoittligilein'
= uiterst klein, piepklein.
tv. = Ottilia.
bas foil
a3. beten = (berl.)
Otto
dat is iets extra fijns.
—n = ottomane, sofa.
I. ettoma'ne,
II. Cttouta'ne, m. —n, —n= Ottomaan, Turk.
ottouta'ni14 = Ottomanisch, Turksch.
—n = ouOubliette (spr.: oebliette), ID.
bliette, onderaardsche burchtkerker.
Out'sider (spr.: autsajde), m. —5, — = outsider.
Cubertii've (spr.: oe . .), w.—, —n = ouverture.
obal', Mi. • C., f. —s, —e = ovaal.
Cba'riunt, ' f. —s, ..rien. = ovarium, eierstok.
Obatton', to. —, —en = ovatie, huldebethon.
eta', tn. = Ovidius.
Cgatitiure, w. = oxaalzuur, klaverzuur.
eg'boft, f. —(e)s, —e = okshoofd.
Ognb', f. —(e)s, —e = oxyde, zuurstofverbinding. Cgtibation',
—, —en = oxydatie
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ogubie'ren, fcbto. (b.) = oxydeeren. egimett', nien, 1. = Oceanic. oiealtiftb = oceanisch.
1. -5 = oxygenium, zuurstof.
Ciotevit', m. -(e)s, -e = ozokeriet, aardwas.
Olean, m. -s, -e = oceaan. eacattrbe, CIon', 1. -5 = ozon. oion'Onitig = ozonW. -, -II =

oceanide, zeenimf. Ova'.

hondend. oionifie'ren, film. (b.) = ozonizeeren.

il.
I), 1. = P; bem will icb ein 13 vorftreiben =
dat zal ik beletten.
P. = dater; 43aitor; 3apier zie O. p. =
per, pro. P. et. = per 1threire: per adres
(p. a.). p. a. = per annum: jaarlijks. Pa. --13rim a (Wedge!).
*Jim', tn. -5, -e = peas, plechtig lied, lof-,
strijd-, jubellied.
*atm 1. -(e)s, -e = paar; en q3. Scbube =
een (bijeenhoorend) p. sch.; ein p. rage = een
p. (eenige) dagen; mit clap. torten = in weinig
woorden; bie p. Zabre, bie er nod)3u leben bat =
die p. (weinige) jaren .... ;3u 13.. en treiben =
op de vlucht drijven, onderwerpen, bedwingen ;
(bide etbube) hub nicbt p. = zijn geen p.; p.
ober unpaar = even of oneven. #an'vett, iduv.
(1).) = paren: koppelen, vereenigen, verbinden;
(Q3tiume) kopuleeren, eaten; fit§ 0. = (zich)
paren; zich verbinden. paa irig - gepaard, bij eenbehoorend. Oaarlital: ein p. = een paar maal,
een p. keer. 43aa'rung, tv. -, -en = paring.
liaav'treife = paarsgewijze, per paar. *an'.
ieber, m. = gepaardhoevige. Vaaneit, w. =
paartijd. 43arbt, m. -, -en = pacht(geld),
huur. *acbt'brief, .fantraft, m. = pachtkontrakt. #adyten, fd)ro. (b.) = pachten.
*adyter, *iit§iter, m. -s, - = pachter.
13a4r1Ifietb, 1. ( . 1cbiltine, 110; ', nut, 1.; . 001, m.
= pachtligeld (pacht); -goed; -hoeve.
*acbluttg, tv. -, -en = pacht (nl. 't pachten,
pa,chtgoed, -verdrag, -geld). $aciitbertrag, m. =
pachtkontrakt. Oattittreire = in pacht, bijwijze
van pacht.
*adit'llieit, ro.; qind, m. = pachtlitijd; -huur.
*attlibeente, m. -n, -it = pachyderm, dikhuidige.
*aciliebabst (spr.: pesiffik. . ), tr. = Pacificlijn.
I. *ad, m. u. 1. -(e)s, -e (u. Bade) = pak,
bundel (brieven, boeken, kleeren); mit Sad unb
43. = met p. en zak. II. *ad, 1. -(e)s,*ada'ge
(spr. : . . aazje), 1. = gepeupel, gemeen, gespuis.
*ad'an, m. -(s), -(s) = speurhond van de
politie (ook fig.), bullebijter, Pakaan.434d'ttett,
1. -5, - = pakje, pakket; Leber bat rein q3. au
tragen = ieder heeft zijn eigen pakje to dragen
(fig.). *ad'ei0, 1. = pakijs.
I.*aclen, in. -s, - = pak, bundel. II. paclen,
!dm. (b.) = (in)pakken, vatten, grijpen; lid) 0.
= zich wegpakken ; pale bid)! = scheer je weg 1
Zer3trelflung padt mid) = grijpt mij aan;
#adenb = (fig.) pakkend, boeiend.
Vaeler, m. -5, - = pakker, emballeur.
*aderei', *titterer, iv. -, -en = pakkerij,
emballage. Vaclerfobn, m. = pakloon,
emballage. *ad'efel, m. = pakezel, lastdrager.
*ad'fong, 1. -5 = packfong, (soort) nieuwzilver.
lad'bau6, 1. = pakhuis. liad'bef, m. = entrepot.

*adijfifte, w.; iftterbt, m.; .feften, q31.; 'fan.
Wanb, w.; 'matte, w. = pakIlkist; -knecht
(emballeur); -kosten; -linnen; -mat.
*adlitneifter, m.; snabef, w.; gpaOier, 1. = pakilhuisbaas (pak-, bagagemeester); -naald; -papier.
*ad'ilPferb, f.; .raunt, m.; .rietnen, m.; •lattel,
m. = pakllpaard; -huts; -riem; -zadel.
*aditräger, m. = pak-, last-, pakjesdrager.
1attlite0, 1. = paklinnen. *netting, 133. -,
-en = pakking (aan machines e. d.); verpakking ; natte inwikkeling (van zieken). *ad'.
Wagen, m. = bagage-, vrachtwagen.*ad'Werf,
1. = pakgoed; (wat.) pakwerk. liatVivefen, f. =
bagagewezen, -afdeeling. liatrieug, 1. = pakgoed, emballage. 13nd'3lvirst, 1. = pakgaren.
*abagog', m. -en, -en = pedagoog.*abago'.
gif, w. - = pedagogic. otibago'gift§ = pedagogisch. Wibago'giunt, 1. -s, .. glen = pedagogium, inrichting voor opvoeding en onderwijs.
*Iab'be, w. -, -n = padde.
*ab'bel, tr. -, -n = pagaai. Oab'beln, id)tv.
(b.) = ploeteren; roeien, pagaaien.
*abialer, m. -s, - = pediater, kinderdokter.
*iibiatrie', tr. - = pediatrie, kindergeneeskunde.
*a'bift0ab', m. -s, -s = padisja, grootheer.
*a'bua, 1. = Padua. *abua'ner, m. --s, - =
Paduaan.
I. oaff: Znt. = paf! II. *aff, m. -(e)s, --e =
paf, knal. III. 00, 9tbi. = verbluft, beduusd.
paffen, id)ro. (b.) = paffen, knallen, smoken.
pag. = 4p agina, Seite.
*agale, w. -, -n = pagaai.
*agattiblituO, m. - = paganisme, heidendom.
*agat', m. -(e)s, -e = pagaat (troefkaart
in 't tarok).

*Wee (spr. paazje), m. -n, -n = page. 43a'gen•

bienft, m. = pagedienst.
Ia'gina, 113. -, -s = pagina. Oaginie'ren,
ittr. (1.) = pagineeren.
*ago'be, w. -, -it = pagode: Indische tempel,
afgodsbeeld.
Imo! = ba!
*air (spr.: per), tn. -s, -s = pair (van den
hoogsten adel in Frankrijk; lid van 't Heerehuis

in Engeland). *airicbaft, w. - = pairschap.
$airOlantuter, v3. = kamer der pairs. *MO'.
triirbe, ro. = pairschap.
lafet', 1. -(e)s, -e = pakket, pakje; paket.
*afetbort, 1. = paketboot. *afetlabrt, tr. =
paketvaart. *afet.borto, 1. = pakketporto.
*afet'Ortt, tr. = pakketpost. 43ateticbilf, 1. --paketschip, -boot.*afettenbung, iv. = pakketzending.
Vallong zie Fpadf orig.
*aft, m. -(e)s, -e(n) = pakt, verdrag. var,
tie'ren, id)tv. (1).) = pakteercn, bij verdrag
bepalen.
iiatabitt', m. -5, -e = paladijn, hofridder.
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Vataiti' (spr.: pale), I. —, — = paleis.
Valantin', m. —s, —e u. —5 = palankijn,
draagstoel.
13aliiograpb', tn. —en, —en = paleograaf.
lialiiograpiiiei , w. — = paleografie, handschriftkunde (biz. van Oudheid en Middeleeuwen) .
Oaltiogra0bilcf) = paleografisch. Valiiolog',
tn. —en, —en = paleoloog (iem. van de oude
leer). Valtiolo'nen, q3I. = Paleologen (Oost-R.
keizergeslacht). Valiiontologie', to. — = paleontologie (leer van de versteeningen, van de voorwereldlijke schepselen).
Valaft, nt. —es, 43alifirte = paleis, aanzienlijk
woonhuis. Oalaft'artig = paleisachtig, grootsch,
weidsch.43alaWbaine, w. = dame du palais.
illaliirti'na, I. = Palestina.
Vald'Itra, w. —, . . itren = palestra, woistelschool.
Valairrebolution, to. = paleisrevolutie.
palatal' = palataal, gehemelte... 43alatallaut,
m. = voor-gehemelteletter.
I. Vatatin1, m. —s, —e = paltsgraaf. [II. Vita.
tin', m. —s, —e, Valatilte, tn. —, —n = palatin(e), pelskraag].
Valatinat, I. —(e)s = Palts, paltsgraafschap.
tialati'nift0er bagel = Palatijnsche heuvel.
Vala'ber, 1. —5, —5 = (eig.) negervergadering
in Afrika; (meest fig.) gebabbel, geklets,
kletspartij.
Vaile, w. = (dop)erwt. valen, Idno. (1).) =
doppen. 43al ierble, tn. — (dop)erwt.
13aletot (spr.; . .too), m. —s, —s = paletot,
overjas, (lange dames)mantel. Valetentarber,
m. = jassedief.
Valette, w. —, —it = palet.
Vali, 1. —5 = Pali (een Ind. taal).
Valintpleft, m. it. 1. —es, —e = palimpsest (een
tweemaal beschreven handschrift).
Valinbront', 1. —s, —e = palindroom (vooren achterwaarts gelezen 'tzelfde of toch een woord,
bijy. lepel; regen).
Vailla'be, tn. —, —n = palissade. patilabie'ren,
[dm. (1).) = palissadeeren.
Vatilateber, m. —5 = palissander(hout).
Valla'biunt, 1. —s, . . bien = palladium (Pallasbeeld, beschermend heilig voorwerp). Val'Iab, w.
= Pallas, Minerva.
13allaft#, m. —es, —e = pallas, lange ruitersabel.
Valliatib', 1. —s, —e = palliatief: voorloopig,
tijdelijk middel, lapmiddel.
Valium, f. —s, $ailien = pallium, (bisschops)mantel.
Valtna'rutst, V., eanntag 13., m. = Palmarum,
Palmzondag.
VaInt'llbaunt, m.; gblatt, 1. = PalmIlboom; -blad.
Verne, w. —, —it = palm. liallitenlitie, w. —
jukka. Valitt'efel, m. = palmezel (een houten
ezel, die op Palmzondag in de processie op straat
rondgereden werd, ter herinnering aan den
intocht v. Jezus in Jeruzalem); geputt wie ein
q3. = erg opgedirkt. *tamale, w. —, —It =
palmette, bladversiering (in de bouwk.). *aim' .
frue0t, w. = palmvrucht. VattlegetoiitiO, 1. =
palmplant. lb/main', I. —s = palmitine.
Valttellfobt, nt.; .51, I.; •Iontetag, m. = palmflkool; -one; -zondag.
Niattn'tocibe, W. = waterwilg. Valutiveitt, m. =
palmwijn. 43alin'tornte, in. = stifle week.
13altn'3toeig, m. = palmtak.
tut/pallet = palpabel: tastbaar, blijkbaar.
Vatpation', w. — = palpatie, betasting.
'palpitation', w. —, —en = palpitate: klop-

pantoffeitt.

ping, hart-, polsslag. OalOitie'ren, itim. (b.)
= palpiteeren.
4300104, Vamp, m. —es = 13amps.
Oattepa, w. —, —5 = pampa.
Vant'pe, to. — = Ti3 amps. pant'Oen = pampa
I en
l3am#01er, I. —(e)s, —e = pamflet. 43antOble.
tilt', w. —en, —en, *autpftleffehreiber, m. =
pamfletist, pamfletsclut ver.
Vautp6, m. —es = (gwst.) dikke brij, pap.
#antOlett, [dm. (1).) = eten, schransen, slempen. Oautplig = dik, pappig.
Vantpultbe, w. —, —n = slof, pantoffel.
I. Van (met a), m. = Pan, herders-, veld- en
woudgod. II. lean (met d), m. —s, —s = (Slay.)
heer.
Vattae06' zie 43anarcbee.
Valtatnabut, m. = panama(hoed).
Vattafttee', I. —s, —s = panache, veelkleurig
Us, plombiere. tutnafcbiert' = bont-gestreept.
Vattationirett, $1. = Panathenteen, feest to
Athene.
3ana3ee', w. —, —It = panacee, wondermiddel,
universeel middel.
Vattbaintoltion, Vanbtitttoltinnt, I. —s, ..niett
= pandemonium, duivelerijk.
lanbef'ten, 13I. = pandekten (Justinianus' verzameling van rechtsspreuken).
rechtsspreuken.
*attbuira, w. = Pandora.13anbe'rabfictie, w. —
doos van Pandora.
VattbItbab' (spr.: pandzjaap), 5. —5 = Pendsjab.
Vanbue, m. —en, —en = pandoer, Hongaarsch
soldaat.
Vance/1 , I. —s, —e = paneel; lambrizeering.
Vattegtyrifer, m. —s, — = panegyrist, lofredenaar. 43anegirriftt6, m. —, .. Men = panegyrikus, lofrede. Oattegirrifit = panegyrisch.
Vanier', I. —s, —e = banier.
Oanie'ren, fd)to. (b.) = met paniermeel bestrooien, paneeren.
Valtif, 113. — = paniek.
ValtiObrief, nt. zie 2atenpfriinbe.
Oa'nifit = panisch.
Vattlebett (Stampagnebett), I. = veldbed.
*antral/1W, Van'frab, m. = Pankras.
Van'irea6, I. — pankreas, alvleeschklier.
Ian'ne, tn. —, —n = panne, ongeval.
Vannoltien, I. = Pannonie.
Vanopitifon, .titunt, I. —5, –fen = panoptikum.
Vanoralna, I. —5, —s u. „men = panorama.
pan'Kett, fcbw. (b.) = slaan, patsen, morsen,
plassen; (Wein) vervalschen.lanItterer, tu. —,
—en = gemors, geplas; vervalsching.
Van*, w. —, —n, (gew.)pattlett, m. —s, — —
pens.
VattflabiWntut,, •toWntub, m. = — panslavisme.
VantbeWttut6, m. — = pantheisme. laantfoiff,
m. —en —en = pantheist. 011M/0'T/fit =
pantheistisch. 13an'tbeon, I. —s, —s =
pantheon.
Van'tber, m. —s, — = panter.
Vantilte, tu. —, —tt = streng garen (ververij);
klomp (met bovenleertje).
Vantortel, nt. —5, — [u. —It] = pantoffel (ook
plant); er itebt miter bem '43. = zit onder de p.
Vantorfelblunte, 1.13. = pantoffeltje. *ante.
feWtt, I. —s, — = pantoffeltje; (plant) akelei.
Vantorfellibelb, m.; gbola, I. = pantoffelllheld;
-hout (kurk).

#antorfeltt, fdp. (b.) = pantoffelen, onder de
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pantoffel houden, op pantoffels of mUllen loopen. liantorfeltieriOest, 1. = pantoffeldiertje.
IlatttograOty, m. — en, —en = pantograaf,
teekenaap. $attteuti'lne, w. —, —it = pantomime. #antomilni14 = pantomimisch.
#ant'14en OW. zie panit en ttitu.
lanullinta, w. —, .. men = penultima, voorlaatste lettergreep.
Ilan*** zie q3 anien.
iktniier, m. —s, — panther. latt'aertintel,
m. = armstuk.
lian'serlieibeOle, w.; .feger, m.; .ffic m. =
pantsernhagedis; -maker; -visch.
*an'iertled, m. = slechte plek in een pantser.
Ilan'aeriltiotte, w.; •fregatte, w.; obanbittn% m.
= pantserlivloot; -fregat; -handschoen.
lian'ier!Mentb, 1.; •ftole, w.; •fette, w.; .forbette,
w. = pantserilhemd (mali6nkolder); -beenstuk;
-keten (schakelketting); -korvet.
giatti3ertreb4, m. = pantserkreeft. #an'aernt
Id)w. (I).) = pantseren. lan'ierptatte, w. =
pantserplaat. 43att'serreiter, m. = kurassier.
Ilan'ierroit, m. = malienkolder. 43att'3erfi@iff,
1. = pantserschip.*an'ierfOrantm. =pantser(brand)kast. 43an'3eriteebr, 'tn. = rapier.
13an'ierlitier, 1. ; •tutin, m. = pantserildier (schildvarken, gordeldier); -toren.
liatt'serung, w. —, —en = pantsering. Van'ier.
ittg, m. = gepantserde trein.
**(Von, m. —s, —e = peon (versvoet: — •-• ,-- —).
134o'nle, w. —, —tt = pioen(roos).
*Om' (cad) qialm), m. —s, —5 = papa.
latutgei', m. —en u. —(e)s, —e(n) = papegaai.
qiialYebett, 1. —5, — = lorre.
#(11;e1n, Rim. (I).) = babbelen, tateren.
*a'OelOate§, m. , .tiefe, w. = babbelkous.
lapeterie', w. —, —It = papeterie, schrijfmap.
1110ievi , 1. —s, —e = papier (i. a. b.); stuk,
akte; 3u 43. brengen = op p. brengen; aufs
43. werfett = op p. gooien, vlug opschrijven;
43..e = (ook) fondsen; vgl. P. 1301er'bIlunte,
ro. = papieren bloem; papier-, stroobloem,
immortelle. Oaliie'ren = papieren. *apie'rev,
m. —s, — = papiermaker. 43a.pierlabrit, w. =
papierfabriek. qilatiier'nelb, 1. = papieren geld.
13apier'gelt4Aft, 1., .0anbet, m., •banblung,
w. = papierhandel, papierzaak. liaOter's
inotten, m. = prop (van papier). lia0feriforb,
m. = prulle-, snippermand. *apierlattt0e,
'Interne, w. = lampion. *aOiertttat4e' (spr.:
paapjeemasjee), I. —(s) = papiermache.
q3aVieetnai4er, in. = papierfabrikant.$1a0ieri.
mart, w. = papieren mark. 13apieetnalle, w.
= papiermache. *OierIneller, 1. = vouwbeen.
130ievIniifile, w. = papiermolen. iSapier'.
Tolle, w. = rol papier. 13a0ier'fc§ere, m. =
papierschaar, vouwbeen. 430ier ifiptiüel, 1. =
snipper (papier). liaOievifOiliett, 431. zie Spit-5 enp apier. 13a0ierla0ete, w. = behang(sel)papier. 13aPierltreifen, m. = strook papier.
q3a4flev'Wet1jrung, w. = papieren standaard.
lapieetviilt§e, w. = papierlinnen. *Wee..
Wide!, m. = rolletje papier, papiljot.
qinOitionaie'en, 13I. = vlinderbloemigen.
lialiiiite, w. —, —n = wratje, papille.
*apillole (spr.: . .pieljote), w. —, —n = papiljot.
lialWn(1)114er XoOt = Papiniaansche pot.
1344081nu6, m. — = papisme (onvoorwaardelijke
erkenning van den paus). q3a#ift', m. —en,
—en = papist, pausgezinde. 4)0Ifterei', w. —,
—, —en = papisme. 4m0i'llifi0 = papistisch.
iletOr m., ( gwst. voor) 43appe. iiaWarbeit, w.

patabox.
— = kartonwerk, kartonnage. $aWarbeiter,

m. = kartonwerker. $4.04rbattb, m. = kartonnen band, gekartonneerd boekdeel. VaOli's
bead, m. —s, — = bordpapier, karton, kartonnen band; (spott.) boekbinder. q3a4r0e, m.
—, —n = pap, brij ; stijfsel ; karton. bordpapier;
vgl. ID admappe; (bas tit) nidit Don l3. = niet
min, Been kleinigheid.
430'pel, iv. —, —n = populier.
43W0elljallee, w.; .beam, m.; •bliate, w. —
populierflallee (-laan); -boom; -bloesem.
tSiip'Oeltinb, I. = papkindje.
1:10'01Weibe, w. = zwarte populier.
pap'Oefn, Id)w. (I).) = (pap) eten; mommelen;
babbelen. OtitrOeln, fdp. (1).) = met pap
voeren, angstvallig grootbrengen.
I. Oapipett, fdp. (11.) = (met) pap voeren; (pap)
eten; plakken; kartoneeren. II. 00'pen, 9ibl.
= bordpapieren, kartonnen.
*a4r0enbinnte, w. = paardebloem. 4114.01)ett•
bedel zie 43appbecfel.
Vaplienbeinter, m. —5, — — Pappenheimer:
(soldaat van (generaal) Pappenheim); it fenne
meine 43. = ik ken mijn volkje.
130rOenftiell, m. = kleinigheid, bagatel; um
einen 43. = voor een bag., voor een prikje.
#00erla4m001 = lala! mallepraat!
#(14Y0ern, Id)w. (1).) = babbelen, rammelen.
OWPictjt, *WWII = pappig, brijig. illairOlatte,
(afbr. lia001101atte), w. = blad karton. 43a00'.
leijilb, 1. = kartonnen bord(je).
q3a001froffel, tn. = suffer.
qin'Orita, m. —5 = paprika, Spaansche peper.
*at* (met a), m. —es, 43apfte = pans. 43a0ft•
hone, •nii#e, ID. = pauselijke kroon, tiara.
iiPitler, m. —s, — = papist. ptiOft'lirb =
pauselijk; bet 43 .. e etubi = de heilige stoel.
13aPittutn, I. —(e)s = pausdom. *apftwabl,
w. = pauskeuze.*apftiviirbe, to. = pauselijke
waardigheid.
*alma u. 13aOu'a, m. —s, —s = Papoea.
lalneaneger, m. = Papoea-neger.
VaOlyrograOly, m. —en, —en = papyrograaf
(toestel om snel teekeningen e. d. to vermenigvuldigen).*Otyrolitfti , m. —(e)s u. —en, —(e)n
= papyroliet (een soort bevloering). *001*
m. —, —le = papyrus. t3a0tyruOrolle, w. =
papyrusrol. 41110tyrugtaube, w. = papyrusplant.
43aralet, w. —, —It = parabel; parabool; id)
friege bid) fcbon bet ber 3. = bij je kraag.
Oarabolifc§ = parabolisch.
t3ara'be, w. —, —n = parade (afwering bij 't
schermen, militaire optocht, stand in de rijkunst),
pronk, staatsie ; eine 43. abneinnen = een parade
inspekteeren; einem in bie 3. fabren = iem. in
't vaarwater zitten.
*ara'beljamng, nt..; •bett, 1.; • ntarfOr Ill. =
paradelltenue; -bed; -marsch.
*nrit'bellOferb, 1.; • 4014, m. ; •lOritt, m. =
paradeilpaard; -veld (-plein); -pas.
*ara'beuniforns, w. = paradetiniform.*ara'beg
Simmer, 1. = staatsievertrek. parabie'ren,
Id)w. (I).) = paradeeren; pronken.
*arabieW, I. —es, —e = paradijs, (in den
schouwb.) engelebak. 43atableWaOfet, m. =
paradijs-, Adamsappel, tomaat. oarabielift§ =
paradijsachtig, heerlijk, verrukkelijk. *aro
bieblpiel, 1. = hinkebaan. *arabieWbogel, m.
= paradijsvogel.
VarabigIna, 1. —a, ..mett u. —mate = paradigma, voorbeeld.
parabog' = paradox(aal), tegenstrijdig, won-
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derlijk. 13arabogle' ID. -,
43arabo'gon,
5, .
= paradox.
liaraffin', 1. —s, —e = paraffine, lichtstof.
13aragrapty, m. —en, —en = paragraaf, artikel.
paragrapbieven, fd)u) . (ti.) = paragrafeeren.
13araciva'b, 1. = Paraguay.
*aralipoliteita, l31. = paralipomena, toevoegsels ; Paralipomena, de boeken der Chronieken.
parallatliftb = parallaktisch. 13nvalla'ge, u).
- —n parallax.
parallel' = parallel, evenwijdig; p. mit, au =
ev. met.43avallele, tu. —, —it = parallel, evenwijdige lijn; loopgraaf; eine l3. 31e1)en = een
evenwijdige lijn trekken; eine 43. anfteIlen,
*ben een vergelijking maken, een parallel
trekken; eine 43. au.sbeben = een loopgraaf
maken. 43avallelePi'pebon, f —s, ..peba =
parallelepipedum. parallelifie'ven, fcbtu. (b.) =
parallelizeeren. vergelijken, naast elkaar stellen.
13arallelid'intt4, m. — parallelisme, ('t)
paarsgewijze naast elkaar plaatsen, vergelijken.
Ilavalleilinaffe, W.; . freib,
= parallelliklasse;
-(cirkel).
w.
parallel, evenwijdige lijn.
*avallelograntne, 1. —(e)s, —e = parallelogram. illavattertupes, 1. = trapezium.
*arable, w. = paralyze, verlamming. Oarattp,
fle'ven, fdpu. (b.) = paralyzeeren, verlammen.
paralblifcb = paralytisch, verlamd, aan toevallen lijdend.
43arantent, I. —(e)s, —e = parament: (R. S.)
liturgisch kerkgewaad, -versiersel.
13a'rattufi,
= paranoot.
13arapett, m. —(e)s, —e = parapet, borstwering.
43ara'pbe, tu.
—n = paraaf, naamteekening,
-cijfer. parapbie'ren, fcbtu. (b.) = parafeeren.
Ilaral)brale,
—n = parafraze, omschrijvende verklaring. Oarabbralle'ren, icbw.
(l.)
parafrazeeren. *arabbrair, m. —en,
—en = parafrast, omschrijver.
*arapfule' (spr.:
rn. u. 1. —s, —s =
paraplu.
Graf it', m. —en, —en = parasiet (woekerplant,
-dier, klaplooper).
*arafot (spr.: parasol of parazool'), m. I. —s,
—5 = parasol.
pave = gereed, bereid, paraat (parate Stennt.
niffe 3. 0.).
*k i tten, 1. —5, — = paartje.
parbattil = pardoes!
[43aebel],*aeber, m. —s, — = pardel, panter,
luipaard.
*emboli' (spr.: para.), m. —s = pardon. parbo.
nie'ren, id)w. (1).)
pardonneeren.
*arbu'ne, w.
—n = pardoen (een scheepstouw).
43aventation', w. —, —en = lijkrede. *men.
tatione'balle, w. = lijkehal,
*aventbele, w.—,—n=parentheze,inlassching;
haakjes; in l3. = in 't voorbijgaan, en passant,
tusschen twee haakjes. parentbetilcb = parenthetisch = in 43arentbefe.
parfoete (spr.: . . fors) = parforce, met geweld.
13arfoecebuttb, m. = parforcehond, brak.
liarfoecelagb, w. parforcejacht, jaclit met
brakken 13arfoecefur, w. = parforce-, paardekuur.
43arfiint', 1. —s, —e = parfum, reukwerk. 43ar.
filliterie', w. —n = parfumerie. parfiimie'.
ten, Rim. (b.) = parfumeeren.
pa'ri: alp. fteben = (a) pari staan; iiber, unter p.
= boven, beneden pari.

$artei.

43a'ria, m. —s, —s = paria.
parle'ren, fdm). (b.) = pareeren; (einen Sto131
pareeren ; (ein 43f erb) p.. laten stilstaan ; (Drber)
p., gehoorzamen; 4). (ook) parieeren: wedden.
3a i riO, m. = Paris.
Parijs.
*arid', 1.
pa'rifeber Marmor = Parisch marmer.
*artier, m. —s, — = Parijzenaar; ook
abufcb e. 43.,
= Parijsch. 43atileritt,
tro. —, —nett = Parijsche, Parisienne. *arta
liett'ne, w.
—n = Parisienne (persoon, een
vrijheidslied, een kleine drukletter).
tu. — = pariteit: rechtsgelijkheid,
koers-, waardegelijkheid. parittiliftb paritetisch, gelijkgerechtigd.
43art, m. —(e)s, —e = park (ook mil.); loods.
*arranlage, park(aanleg), plantsoen,
13arrbirenor, m. = parkdirekteur.
43arlett, 1. —(e)s, —e = parket. 43arletr.
futbaben, m. = parketvloer. partettle'ven,
fd)ro. (b.) = parketteeren, (een vloer) inleggen.
43artettlage, tu. onderste loge, baignoire.
43ar1ettly erte, 431. = stukken, door werkelijke
effektemakelaars verhandeld.
*aegtirtner, m.
parktuinier, aanlegger van
park of plantsoen, tuinarchitekt.
partie'rett, fcbtu. (1.) = parkeeren.
*arlantette, 1. —(e)s, —e = parlement. *aria.
mentile, m. —s, —e = parlementair, onderhandelaar. 43mIamentfirlabne, •ffagne, —
parlementair6 vlag, witte vlag. 43arlamenta's
vier, m. —s, — = volksvertegenwoordiger,
parlementslid. luvriantenta'rifeb = parlementair. *arlamentavielnub, m. = parlementarisme. parlantentle'ven, fcbu). (b.) = parlementeeren, onderhandelen.
parlie'ren, icbw. (1.) = parleeren, babbelen.
43arinelanleile, m. = Parmezaansche kaas.
*mat', m. .4'es = Parnas(sus).
13avotbiallirebe, w. parochiekerk.*aroeblan',
m. —en, —en = parochiaan. *amble', tn. —,
—n = parochie, kerspel.
*arable, tp. —n = parodie. parable'ren,
id)w. (b.) = parodieeren. parabritifeb =
parodistisch.
*mole, w. —n = parool; wachtwoord.
*avoltbefebl, m. = dagorder. 13arolebuib, 1.
= parool-, orderboek.
*a'roll, 1. —s, —5 paroli (verdubbeling van
den inzet); eitt 43. bieten = (fig.) flink terugbetalen, krachtig optreden tegen.
43ara'nbuta, 13avoltirme(n), 431. = stamverwante woorden. liarottbutie', w. —n =
paronimie, afleiding van een woord uit zijn
stam. Paruntrutiftt = paroniemisch.
*arogbbIttuO, m.
.. men = paroxysme
(hevige aanval van koorts, woede).
43arrici'ba,
m. —s, —s = parricida,
vadermoorder, (verwantemoorder).
peirlibett, fcbtv. (b.) (gwst.) = ficb briiften.
*art, m. u. 1. —(e)s, —e, —, —en =
(aan)deel, scheepsaandeel; rol (in een stuk);
[(weder)partij] ; (gwst.) huurder ; l3. an ( lat.)
nebmen = aandeel in lets nemen; (matt muf3)
beibe 43.. ett Doren = beide partijen hooren.
*mete, w..
—n = (oft.) kennisgeving.
*arta', w. —, —en = partij (politick, godsd.,
letterk., voor 't gerecht); huishouden, famine (in
een huurhuis); [(aan)deel] ; iembs. 43., 43. fur
einen ergreifen (nebmen) = p. voor iem.
trekken, iems. p. opnemen; ficb 3u jems. l3.
fcblagen = op iems. zijde komen, zich bij
iem. aansluiten.
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13affion.

e. d.). par3ellentveile = in perceelen, perceelam.; •gtinger, nt., •0aupt, 1. —
gewijze. par5e11ie'ren, fcbw. (b.) = in perceelen
partijilleider; - ganger; - hoofd.
partei114, pada/lift = partijdig. ...parteiler, afdeelen, verkavelen. *ariellie'rung, w. —,
—s, — = (iem.) van een bepaalde partij, —en = verkaveling.
m. = Parcival.
...partijman (b y . Rational., aiauentparteiler).
= partijdigheid. partei'. 43a0 (spr.: pd). tn. = (dans)pas, stap.
parteilicbteit, w.
(ook) tot *Orb, m. —es, —e u. Finifcbe = doublet, dubbele
lo# = neutraal, partijloos; p. fein
= (op beide of op 2 van 3 dobbelsteenen evenveel
geen partij behooren. $arteilefigteit, w.
oogen); einett
werfen = dubbel(6, 5 enz.)
partijloosheid, onzijdigheid.
Oarteiltrann(.1tebuter), m.; •114t, w. = werpen, gooien.
—s, —a = pttcha, pitsja.
partijilman (-ganger, aanhanger); -zucht.
Valt§tt,
—s, —e u. —s = pasjalik (waardigheid, gebied
= partijzuchtig. 13avteruttg, w.
—, —en = splitsing (in partijen), scheuring, van een pasja).
oneenigheid; partij, kliek. 43arteiloefen, I = pa'fcljett, fcbw. (b.) = dobbelen; smokkelen.
partijwezen. Varteiltutt, w. = partijwoede. *Odor, m. —s, — = smokkelaar. litaft§erei',
[ arte're, w. —n = stuk brood, aardsch w. —, —en = smokkelarij.
goed. 43artelen4euert m. zie Sturrenb atter]. palcbottl = (Russ.) voort I maak dat je weg= parterre (in den schouw- komtl
ilarter're, —s,
burg; bloembed; benedenverdieping, verdieping Vafigrapbie', w. — = pasigrafie (algemeen verbeneden- staanbaar schrift). 43afitalie', w. — = pasilalie
gelijkvloers). 43arter'retvolittung, w.
= kamer-gelijk- (algemeen verstaanbare taal).
woning. 43artev'reibttter,
Vaypel (met ci), m. —s, — = galon, bies, souvloers.
tache. palpelieren', fdp. (b.) = galonneeren.
liarle&ettel, m. = (Oft.) kennisgeving.
1. —s, —e = paskwil, spot-, schotliarlftenott, 1. —s = Parthenon, tempel van
schrift.
434441tillant, m. —en, —en = paskwilAthene. partbettopelft§ = Parthenopelsch,
m. —s, — = Parth. schrijver. 43a§attina'be, w. —n = paskwil,
Napelsch.
$artbiett, = Parthiè. #av'tbife§ = Parthisch. klucht.
*at, m. 43affes, Viffe = doorgang, (berg-, rels)Partial' (spr.: partsiaal) zie partiell.
pas ; (ook) paspoort; stap, gang (van een paard),
Oarticip' ultv. zie 13arti3ip ufw.
*cane', w. —n = partij (deel, menigte, spel, telgang ; (zekere maat), maatje ; spoor (van wild);
vermaak, uitstapje); id) bin mit non bet t3. = ik (bas tomtit mir) 3u F3affe = to pas; [wobl ober
Ube 5u $affe Fein wel of onwel zijn] ; vgl.
doe mee, ben van de p.; er macl)t eine Bute q3. —
doet een goede p.; erne 3. Caren = een verlegen I.
partij(tje) waren, goederen. *artiegelb, 1. = pafla'bel = passabel, tamelijk, vrij goed.
—n = passage.
kosten. illartielvaren, $1. = ongeregelde Vallaige (spr.: . .aazje), tv.
goederen, restanten. VartielvavengelOtift, 43a1lagier' (spr.: . . zjier), m. —s, —e = passa•bau0, 1. = zaak in ongeregelde goederen, gier. 13affanier'billett, = passage-, reisbiljet.
tweedehandszaak. part-101mile = in partijen, 43allagierlatirt, w. = vlucht met
bij perceelen, perceelsgewijze. partial' (spr.: passagiers. 43allagier'gut, 1. = bagage, passagiersgoed. Vaffagier'Itube, tv., .5intmer, 1. =
partsiel) = part4e1, gedeeltelijk.
wachtkamer. 43a1lagieflug, nt. personetrein.
—n = partikel: onbuigbaar
w.
Ilarti
rededeel; stukje. partitular' = partikulier, 13a1'lati(feft), 1. = Pascha, (Joodsch) Paschen.
bizonder ; vgl. arie. Vartilular'fiefeth 1. — Oafrantt, 1. = pas(se)kantoor.
bizondere wet (in eenigen Duitschen staat), Vaitattr, m. —en, —en = passant, doortrekkend
reiziger. 43allattle, w. —n = passant
landwet (tegenst.: rijkswet). iltartitittatiWutu6,
m. — = partikularisme ((politiek) streven near (een schouderbedekking).
bizondere bevoorrechting). m. 13alfattoinb, m. = passaatwind.
—en, —en = partikularist. partifularritifeb = 13allatter Stunit = Passauerkunst (die schot-,
partikularistisch.Vartilular'recbt, 1. = bi- steek- en houwvrij maakt).
rand(je), boord(je);
—n
zonder recht, vgl. e f e t. 43artittilier' (flartifu* *Ole, w.
tier') (spr.: ..kuulfee), m. —s, —s = partiku- (schermk.) passe.
Vailentent zie 43ofament.
lier, rentenier, ambteloos burger.
13artilatt', m. —s, —e = partijganger. *Inn. parfen, fd)m. (1.) = passen, goed staan, gelegen
Item, w. —It = partizaan (soort hellebaard). komen, schikken, aanstaan, (aan)passen, opWalden', w. —, —en = partitie, (in)deeling. passen, loeren, wachten; (biefer out) paf3t nicbt
partititr = partitief, deelend. Vartitur', ID. —, 3u (bem Stletb) = past niet bij ...; es paf3t mir
nun fo = dat vind ik nu zoo goed; —
—en = partituur.
13artiaip', 1. —(e)s, —e u. —ten, 13artiat'pintn, passen, schikken, betamen; (bas fattn) ficb mot)I
mat p. wel eens zoo uitkomen; (biefes Oat)
1. —s, ..piett u. ..pia participium, deelwoord.43arti51,0ation', w. —, —en = partici- paf3t ficb nid)t bierber = past hier niet; vgl.
$tram, reimen. parfenb = passend, gepast.
patie, deelneming. 43arti3ipationWgefrniift,
= gemeenschappelijke onderneming. *artiaio Pallepartout (spr.: . .toe), m. —s, —s = passepialslonftrurtion, w. = participiaal - konstruk- partout; (ook = )3artoutbillett).
tie. partiiipie'ren, fd)w. (b.) = participeeren, 1301'114nm m. = telgang. tSaffeiinger, m. =
telganger. = pas-, maatglas (oud
deelnemen. 13artiiilAutn zie q3arti3ip.
13artner, m. —s, — = partner, deelgenoot. drinkglas).
Variant' (spr.: partoe) = volstrekt, ten eenen paffier'bar = passeer-, begaan-, bevaarbaar.
male, absoluut. 13artout i bitlett, = door- paffie'ren, fcbto. u. 1. )= passeeren: voorbijkomen; -gaan; doorreizen; gebeuren, overloopende (toegangs)kaart.
liarbettu' (spr.:.. nu), 43arbenti', m. —s, —s komen; nogal gaan.*allier'getvit#t, f. = grensgewicht. 43a11ierictein, •settel, m. = volg= parvenu.
briefje, geleibiljet.
= parce, schikgodin.
*ar'ie,
—n = perceel (landerij, bosch Waif ion', w. —, —en = passie (lijden van
liar3elle, to.
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Christus, lijdenstijd; hartstocht). Paitiottie'reit,
icbto. (f).) — passioneeren, in vuur brengen.
pattioniert' = gepassioneerd, hartstochtelijk.
43allionallblutne, to.; 410, 1.; .ftel(ticOte, to.;
sprebigt, ID. = passiejjbloem; -boek; -geschiedenis (lijdensgeschiedenis); -preek.
VaffionnOnei, f.; .toor0e, w.; aieit, w. -passiellspel; -week; -tijd.
I. **flit'', 914 = passief: lijdend; lijdelijk. II.
*atilt'', 1. —s, — y e u. ..ua = passief,
lijdend geslacht, 1. werkwoord.
43altrba, „ben, $1. = passief, schulden.
43allib'Oanbel, m. = passieve handel, invoerhandel. 43allibitiit', W. — = passiviteit, lijdelijkheid. 43affiblnaffe, W. = passief (in een
faillissement). *affi'bunt zie 13affiv II.
43artarte, to. = legitimatiebewijs; paskaart.
43affluget, tu. = kaliberkogel. 000(0 -gepast, netjes, behoorlijk. #affredit = (goed)
passend, afgepast. 43af3'f4ritt, m. = telpas.
43affltiftem, 1. = passtelsel.
*010, tn. —, — = passus (pleats in geschrift
of reds).
43afftoelett, 1. = zaak van de reispassen, passtelsel. 13afr3tuattg, m. = (reis)pasdwang.
*ailta, 43alte, w. —, .. en = pasta; paste
(afdruksel van gesneden steepen e. d.); pâté.
*aftett'lltarbe, w.; .getntilbe, 1.; *wafer, m. =
pasteljjkleur; -schilderij ; -schilder.
liattele, to. —, —It = pastei; (ha baben pair)
bie 13. = 't gedoe, 't ongeluk, 't gezanik; (bu
baft ba) eine Italie 43. gemadjt = een mooie
stommiteit uitgehaald; (be liegt) bie game 13. —
de heele romme1.13aftelenbrider, m. = pastei-,
banketbakker. Vaitetentuerf, 1. = pasteibakkerswerk.
43aftettritation', w. — = pasteurizatie. #aftett.
ville'ren, fcbtu. (b.) = pasteurizeeren.
*aftille (spr.: pantile), w. —, —n = pastille.
43aftinale, w. —, —n = pinksternakel (witte
peen), pastinak.
*alloy u. *after', m. —s, ..to'ren (beffer als:
13afte're) = (ziele)herder, dominee, predikant,
pastoor. *Moral' = pastoraal, herderlijk.
Ilaftorat'briel, m. = herderlijke brief. 43afto'.
rale, 1. —s, —s = pastorale (idyllisch muziekstuk, ook een dans). 43aitorallonfeveni, w. —
pastorale konferentie. *artorat', f. —(e)s, —e
= pastoraat, pastorie. 43afto'ritt, w. —, —nen
= predikantsvrouw.
POW = vet, dik; pittig.
43atagoltlen, I. = Patagonia. patago'nittft =
Patagonisch.
Ilatittouti zie $ a t 1 ci) u I l.
I. *ale, m. —n, —it = peet(oom), petekind;
bei bent Stinb 9;3. fteben = 't kind ten doop
houden. II. *ale, t v. —, —n = peet(tante),
petemoei, -kind.
*ate'ne, w. —, —n = pateen, hostieschoteltje.
43alengetc§ent, 1. = peetgeschenk. 13alentittb,
1. = petekind. lialettitelle, w. = peetschap;
bei einem Slittb 1j3. vertreten = een kind ten
doop houden.
I. 13atent', 1. —(e)s, —e = patent, brevet,
diploma. II. patent', 9Ibi. = patent, fijn,
elegant.
13atentantt, 1. = bureau voor de patenten,
oktrooiraad. 43atent'antuatt, in. = patent-,
oktrooibezorger. patentie'rett, fcbro. (b.) =
patenteeren. 43atetti', w. — = patentheid,
elegantie.
43aler, m. —s, — U. ..tres = pater. Vatentitat',
w. — = paterniteit, vaderschap. *aternolter,
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1. —s, — = paternoster, Onze-varier, rozekrans. *aternoltertnert, 1. = paternosterwerk
(put- of baggermachine).
patttelit0 = pathetisch (vol uitdrukking, gevoelvol, plechtig).
43attiolog', m. —en, —en = patholoog, ziekte(leer)kundige. 43atOolonie', w. —, —tt =
pathologie, ziekteleer. patttolo'gitc§ = pathologisch, ziektekundig, ziekte...
43altio&, 1. — = pathos, hevige gemoedsaandoening, hartstochtelijke verhevenheid.
Oatient' (spr.: paatsient), m. —en, —en =
patient. 13atiettlestitube, w. = ziekekamer.
*atiettlin, w. —, —nett = patient(e).
43alitt, w. —, —nen = peet(tante), petemoei.
la'tina, w. — = patina (roest op koperen voorwerpen, munten e. d.).
43atoid' (spr.: pa-toe'), 1. —, — = patois (yolks-,
. boeredialekt).
*atriartt', m. —en, —en = patriarch. *this
arttaliitt = patriarchaal. 43atriarOat, 1.
—(e)s, —e = patriarchaat. 43atriarltentniirbe,
w. = patriarchewaardigheid, patriarchaat.
43atrintoniegerittt, 1. = patrimoniale, ambachtsheerlijke rechtbank. Watritttottiegiiter,
131. = erf-, stamgoederen. ` 43attimoltium, f.
—5, ..niett = patrimonium, vaderlijk erfgoed.
43atriot, m. —en, —en = patriot. 004°104 =
patriottisch. 43atriotidintu4, m. — = patriottisme.
43atri'3e, w. —, —n = patrijs, reliefstempel.
*atrl'aier, m. —s, — = patricier. 43atrl'siers
ftanb, m. = patriciersstand. patriliftt =
patricisch.
43atrote, m. —s, —e = patroon, beschermer,
beschermheilige; schipper; netter, fauberer,
Turtiger 13. = nette, rare, vroolijke baas; ge.
meiner q3. = gemeene kerel; unbeflid)er q3. =
onbeleefd heer(schap). 43atronat', 1. —(e)s, —e
= patronaat.11atronat6lieltrag, m. = bijdrage
van den schutspatroon. *atronatWpfarre, w.
= parochie die door een schutspatroon begeven
kan worden. *atrottat6'ret4t, 1. = patronaatsrecht.
43atro'ne w. —, —tt = patroon (van vuurwapen;
ook: model).
3atronelle, 113. —, —n, 43atroltin, w. —, —nen
= patrones, beschermvrouw, -heilige. patron'.
tie'ren, Ito). (b.) = patronizeeren, beschermen;
(ook wel) den baas spelen over.
43atro'n(ett)tale, w. = patroontasch.
13atrontrntitutn, 1. —s, ..ten u. ..fa = patronymikum, afstammingsnaam. patrontrutlitO =
patronymisch (naar den varier genoemd).
*atronit'le (spr.: patroelje), w. —, —n =
patroelje. patrouittie'ren, film (b.) = patroeljeeren.
I. patIC = pats! kletsl II. 43atieft, m. —(e)s,
—e = klap, slag; modder, slibber; gib bent
berm einett FP. = geef meneer een handje.
43iiticO'tOett, 1. —s, — = klapje; handje.13at'it§e,
m. —, —n = klap, slag; platslaander; modder,
straatslijk; ook = 43 atidAattb; (er faf3) in ber
13. = in de klem, in de knijp.
patfttetn, ptirpteln, fcbtu. (b.) = plassen,
ploeteren; tikken, kloppen (met vlakke hand).
paricion, icbro- (1)-) = klappen, slaan, patsen;
plassen, ploeteren (in de modder). 4attc4/4attb,
w., 13atteb'Odttbi4ett, f. = hand(je).
patfcblerlic4 (Oft.) = poffietlici).
patirO'naff = sliknat, kletsnat.
43at'ittuti, f. —s = patchouli.
patt = pat (in 't schaakspel).
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—n poot; (mouw)opslag.
*atte, m.
Madden (van schilders);
tmtlett, fd)w.
m. —s, — = vetvlek; stuk.
opeenballen.
= aanmatigend, grof, brutaal; rid) ix
macbett = grof aanmatigend doen.
(stud.) duellant.
*autattt', tn. —en, —en
*attravit, m. = dueldokter. *mete, w.
—n pauk; trommel (om koffie te
branden); (stud.) rede(voering), preek; mit
..n nub Zrompeten burcbfalten = glansrijk
druipen, zakken. paulen, fcbw. (1.) = pauken,
trommelen; vossen, blokken; (einen) afranselen; (stud.) een rede(voering), preek houden;
schermen; 114 (mit einem) p. duelleeren.
*aulettfett, 1. = paukvel; trommelvlies. *au'.
Malang, m., *POO, m. = paukeklank.
Oattlettlititiger, m. = paukenist. *cutler, m.
—5, — = paukenist; duellant; schoolmeester,
-vos. *nuked', w. —, —en = (stud.) duel.
*auf, m. = Paul. 43au'in,*aull'ne, w. Paula,
Pauline.
= Paulinisch, van Paulus,
naar Paulus. *attlub, m. = Paulus.
*auberidlnud, m. — = pauperisme (armoedetv. — =
toestand van de massa).
pauperteit, armoede.
laublatt, m. —(e)s, —e = bolle blaasop,
bollebuis. i33att6Inde, 113., *baden, m. bolle
wang, bolle koon. tutuOlaitig U.
bolwangig.
1. —5 = som, bedrag ineens. *au*
tv. kontrakt-, abonnementspolis.
*aultbatluntute, w., *quantum, 1., *aufsti'.
quantum, 1. = som, bedrag in-eens.
—, —It = pauze ; rust (in de
I. *aule,
—n = doordruk,
muziek). II. *au'le, w.
door-, overtrekteekening.
*mien, id)w. (b.) = doorteekenen, kalkeeren.
pauzeeren.
baufle'ven, id)w. (b.)
kalkeerpapier.
*au6'.1)a4fiev, 1.
*aiblan, m. —s, —e = baviaan.
pavil*Wanton (spr.: paviljO), m. —s, —s
joen, tent.
Inifitation', ID. —, —en = pacifikatie, be.03eatt, m. = Stille
vrediging.
pacificeeren.
Oceaan. tutsitlile'ven, !dm. (b.)
m. —en, —en = kontraktant.
Ptli. (b.) = overeenkomst sluiten,
kontrakteeren.
p. a. procent. p. Chr. = post Christum: na
Christus. p. Cont. = per comptant, a contant.
*est, —(e)s, —e = pek, pik; pech, ongeluk;
wet $. angreift, befubelt fid) = (fig.) wie met
pik omgaat, wordt er mee besmet; er bat immer
er fitt immer im $. = hij is altijd ongelukkig ; et tat I. an ben boleti = hij is van kleef,
hij plakt, zit lang (in de herberg). imb'artig =
pikachtig. lierb'bra0t, m.
pikdraad. ,eaten,
pik (pek) branden, bereiden;
fd)tv . (b.)
pekken, pikken.
pek-,
leiCleebe, w.; *fadet, tv.; •taben, m.
pikilaarde; -toorts (-fakkel); -draad.
w. = pek-,
OdO'flit'fter = pikdonker.
pikachtig,
pikbranderij.
Oe'efilg
pikkig, pek...
m.;
w.; *tram, m. = pek-,
pild!ketel; -kool; -krans.
#ec§06' = ongelukkig, ongeluks... 43etWatitte,
m. = pik-, pekpot. *etOlqtafter, 1. = pek-,
pikpleister. Oet4lea'bett)Istinute3' = pikzwart.
= voortdurend pech, ongeluk
*etWftviititte,
zware, zwarte
(in 't spel bijv.). 4300'tauf m.
turf. 13etWtmget, m.
pech-, ongeluksvogel.
pebe, 1. —s, —e = pedaal.
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*ebant', m. —en, —en = pedant, schoolvos.
*ebanterie,
—n = schoolvosserij enz.
4,nbatilift0 = schoolvossig, stijf, peuterig.
*ebell', m. —s u. —en, —e(n) = pedel.
Vebeft', tn. u. I. —es, —e = (trap)portaal.
bebeftvilt# = pedestrisch: te voet; prozaisch.
*ebitu're, m. —en, —n = pedikuur.
*ebogra4W, m. —en, —en = pedograaf, wegteekeninstrument. *ebanteler, I. (u. m.) —
pedometer, stappeteller.
*egalob, 13e'galu6, m. — Pegazus, dichterpaard.
*clot, m. —5, = (peil)schaal. *e'fielOatie,
to. = peil, waterstand, stand van de peilschaal.
Oeigeln, fcbto. (b.) = peilen, looden; ook =
p att. 43eigetlfain, to. = peilschaal. *e'fiet*
ftanb, m. = stand van de peilschaal.
—5 (bbr.) peiö (haarlokje aan de
w.
slaap, eig.: „hoek").
*eit, 1. —(e)s, —e = peil. Wien, fcbw. (b.) =
peilen, looden; (alp.) meters; (bee Sonne) p.,
schieten. *ell'yobr, 1. = peilkoker.
m. = peilstok.
w. —, —en = peiling,
*ein, w. —, —en = pijn, smart, lijden.
gen, fcbro. (1).) = pijnigen, martelen.
Utley, m. = folterkelder. *ei'niger, m. —s,
pijniger, martelaar, beul.*elltigung,
—,
—en = pijniging, marteling, kwelling.
= pijnlijk, smartelijk, angstvallig; p..e .2age
netelige, hachelijke toestand, pozitie; p. genau
angstvallig precies; p.. e Wrage = pijnbank
(auf bie p. a. tommen); p . . es 9lecbt = krimineel recht ; p er 91icbter lijfstraffelijke,
krimineele rechter; p .. es Oeticbt = krimineele
rechtbank. *ein'tittiteit, sv. —, —en
pijnlijkheid enz. vgl. peittlicb.
w.
—n = zweep, karwats.
'Men, fd)to. (1).) = zweepen, geeselen, slaan.
*eltitOenligetnatt, f.; *Web, m. ; gittatten, 1. ; cries
melt, m. = zweepligeklap; -slag; -geklap; -riem.
*eit'ItOetillfc§tag, m.; *littsur, w.; *Itab (=fuel,
*itast), m. = zweeplislag; -koord; -steel.
*ete'ltbe (spr.: . .1cd. . ), w.
—n = pekesje
(overjas met tressen).
*etlatee, m. —s = pekkothee.
petunitie = pekuniair, geldelijk, geld...
betile'ren, id)m. (b.) = misdoen'.
3etagia'ner, m. —s, — Pelagiaan.
nife0 = Pelagiaansch.
peta's114 = pelagisch: zee..., diepzee.. .
*elaWgev, m. —s, —e = Pelasge (oerbewoner
van Griekenland). Oetti6igiftb = Pelasgisch.
—n = pelerine.
*Wyllie, to.
m. —s, —e
pelikaan (vogel en een
tang van den tandarts).
w. —, —It = schil; vel. fdp. (b.)
peilen, afvellen. *ettlavtaffetn, 131. = in de
schil gekookte aardappels.
OetotionneW, m. —(e)s = Peloponnezus. Oda*
Peloponnezisch.
batineliftft
1. —s, —s = peloton. *et a*
*data's' (spr.
ton'teuer, 1. = pelotonvuur.
—n
=
pelotte : (med.) (druk)kus*elatte, to.
sentje (om of te sluiten); kluwen, bal.
*e15, m. —es, —e = pels, harige huid, vel, boat;
(dik) vel (op room e. d.); dikke schimmel; einem
ems auf ben $. Brennen = op iem. (los)schieten;
einem ben l3. ausflopfen, wafcben = iem. op
zijn huid geven; utts wurbe ber $. tftcbtig aus.
gewafcben = (ook) wij werden tot op 't hemd
nat. *ela'avt,
= soort bout; wijze van
enting.
1. —s, — = bontje, (bonten)
kraagje.
id)m. (f).) = villen, den pels
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afstroopen; ranselen; (gwst.) eaten. *elefutter,
= bontvoering. *ell'Oanbet, Tu. = pels-,
bonthandel. *eti'Oanb140, m. = met bont
gevoerde handschoen. 4mtlig =
pelsachtig, hang, als een pels; dik beslagen (van
de tong); dik bezet (met schimmel).lietilapin,
w. = bonten muts; ber ift mit ber q3. gefcboffen
= hij is plotseling gek geworden.
w. —
m.;
m.;
bonten kraag (boa); b. mantel; b. muts.
*els'rod, m. = pels(jas).*ell'itiefet, m. = met
bont gevoerde laars. *eletvare, w., -Wert, 1. =
pelterijen, bont-, pelswerk.
penaten, huisgoden.
*enalen, 431.
lienbant (spr. : Oda), 1. —s, —s = pendant,
tegenstuk.
*ett'bet, m. u. 1. —s, — = slinger.
m. (4440ingung,
*en'betilbetuegung, to.;
w.);
w. = slingerilbeweging; -ing; -uurwerk.
= slingeren, schommelen.
Oett'beln, fcbw.
*enbittab' zie q3anbidab.
*enbii'le, *ettbule (spr.: peidule), w.
—n =
pendule.
penetrant' = penetrant, doordringend, scherp.
penibel, lastig, netelig, pijnlijk.
Venrbet
I.*ennal', 1. —5, —e = pennekoker ; (stud.) hok,
gymnazium. II. *ennui', m. —5, —e u. 13en.
tidier = gymnaziast.
*ettnale, —n = meisjeshok (school).
*eintii'leviOvadje, w. = schooljongens-, gymnaziastetaal. *ettnalibltutO, m. — = gedonder
(grannie van oudere studenten tegenover de 43en.
zwervend gezel (die in een
Venn'bruber, m.
herberg voor dakloozen den nacht doorbrengt);
kroeg-,landlooper.*en'ne, w. —n=( (haun.)
kroeg, slaapstee ; hok (school). Oen'tten, rdnu.
(b.) = maffen, slapen; pimpelen.
Otteniftl) = Penninisch.
*ennligUa'nlen, = Pensylvanie. *ettnIntna'.
neer, m. —5, — = Pensylvanier. 4muttligba',,
nitiO = Pensylvaansch.
*entre' (spr.: p 'dsee), I. —s, —s = pensee, (driekleurig) viooltje. 4mttleelfarbig) = penseekleurig, donkerpaars.
*ettlion' (spr.: pd..), w. —, —en pensioen,
jaargeld; pension (geld en woning); kostschool;
in q3. geben = gepensioneerd worden. *enflo.
(spr.: pd. .), m. —s, —e = gepensionneerde; pensionnair, kostganger, kweekeling; [boll.:
pensionaris]. *enfionat' (spr. pd..), 1.
—e = pensionaat, kostschool. Vettlion't)al.
pensionhouder(-ster). #enfionie'rett
ter(in)
(spr. pa). .), fdp. (1).) = pensionneeren. *en.
m. —en, —en = gepensionneerde.
lienflottiltenatter, f. = pensioenleeftijd. *en.
llottO'attltatt, w. = pensionaat. *enflottO'be.
= aanspraak op pensioen. *en.
redjtigung,
= pensioenwet. *enliondlaffe,
w. = pensioenfonds. *cullottWOrei#,
pensionsprijs.
*en'lunt, 1. —5, .. fa u. .. en = task, opgave,
huiswerk.
*etttagott', —s, —e = pentagoon, vijfhoek.
—s, —e = pentagram,
*entagramm',
drudenvoet
). *entalneter, m. —s, — =
pentameter, vijfvoetig daktylisch vers. *ens
tateutt', m. —s = Pentateuch, vijf boeken
Mozes.
enurie', w. — = gebrek, hood.
*e4mritt', m. —5 = (bazalt-)tufsteen.

*e0ittie're (spr.: . .njire), w. — = pepiniére,
boomkweekerij, kweek-, vakschool; (vroeger
ook : voorbereidingsschool voor officieren van gezondheid in Berlijn).
1. —5, —5 u. mien, Oe'4006, tn. —,
— U. ..plen = peplum, prachtgewaad.
kleine vent, kleine jongen.
woo, m.
1. —5 = pepsine, maagsap.
llepton', 1. —s = pepton.
per (2W.) = per; p. Stafie = kontant (betalen),
per kassa.
*ertOeven' (spr.: 'persjerei), m. —s, —s = percheron, Normandisch paard.
4mr'eat: = pereat! weg met hem, sla hem dood.
Oerent(4))to'rilt§ = perem(p)toir, beslissend,
dwingend, afdoend.
4mrettnie'renb = perenneerend, overblijvend.
I. *Welt', 1.
—e, *evfetitunt, 1. —s, ..ta
perfektum. II. perfett, = perfekt: in
orde; degelijk, bekwaam; p. werbett = (er)
doorgaan (van een engagement bijv.), officigel
worden
4mrfeltrbel = perfektibel, te volmaken
perfib' = perfide, trouweloos, valsch. Oertibie,
—n = perfidie, trouweloosheid.
w.
*erforation', 133. —, —en = perforatie, doorboring. *erforalor, m. —s, ..to'ren = perforator. Oerforie'ren, fd)w.
= perforeeren,
doorboren.
*ergantents , 1. —(e)s, —e = perkament. Omit.
mentartig = perkamentachtig. *evgantent'.
battb, m. = perkamenten band, in perkament
gebonden boekdeel. Oerganten'ten = perkamenten. *ergamen'ter, liergantent'mador, m.
= perkamentbereider, -maker. *ergantent.
voile, w. = perkamenten rol, perkamentrol.
*eegel, w. —n, *er'gota, tv. —, =
pergola (zuilegang of -hal met opengewerkt dak).
OcrOurefile'ren, rdnu. (b.) = perhoresceeren,
wraken, verwerpen, afwijzen.
—s = peri, bem. —s, —5,
w.
schermgeest, -engel.
*eviltgd'unt, 1.; sOe'litutt, 1. = perifigetim (aardenabijheid bij een planet); -helium (zonnabijheid b. e. pl.).
Ocriftellif) = van Perikles, Perikleisch.
—n perikope (stuk uit den
*alto*, w.
bijbel, op Zon- en feestdagen voor te lezen).
*erio'be, w. —n = periode, kringloop, tijdperk; volzin. *erio'bettbatt, tn. = zinsbouw.
perlo'bilrb = periodisch, periodiek. *erlobi.
= periodiciteit, regelmatige terugWe,
keer.
Veripatelifer, m. —s, — peripatetikus
(„wandelaar", filozoof uit de school van Aristoteles). 4mripateitiltt = peripatetisch.
—n = peripetie, keerpunt.
*eriPetie',
—n = periferie, (cirkel)*erilAerie' r ID.
omtrek. Veriggrieluinfel, m. = omtrekshoek.
periferisch, aan den omtrek.
periSie'rild)
*eriOlyrale, tu. —tt perifraze, omschrijving. perl4Avaltiltl) = perifrastisch, omschrijvend.
Ocriftallift§ = peristaltisch, wormvormig.
1. —s, —e = peristyl, zuilegang (om
een gebouw).
*erre, m. —s = perkaal, Oostindisch katoen.
*erfulliott', w. —, —en = perkussie, schok, slag,
beklopping (voor medisch onderzoek). *Mut.
lionWiletoefir, 1. = perkussiegeweer. Oerfutie'.
ten, fd)w. (b.) = perkuteeren, bekloppen.
*ert, w. — = (kleine drukletter) parel. #erl'artig
—n =
= parelachtig, gepareld. *ev'te,
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parel (eig en fig..); matt foil bie q3..tt nicbt nor
bie eaue werfen = men moet zijn parels niet
voor de zwijnen werpen.
fcbto. (1).)
parelen. peritettlibttli0 = op parels gelijkend,
parelvormig.
*evitenlibant,
.filOev, tn.; slift§erei, w. —
parellibank; -visscher; -visscherij.
peritenfavutig = parelvormig.
*eftettIltrotte, w.;
w.; gutuleOel, to.;
.14utud, m.; .1 Oulu, w. = pareljlkrans
(-kroon); -kust; -mosses; -toot; -snoer.
*eritenftideret, w. = borduurwerk met parels.
pert/Prude parelvormig *MI:write, -grave
parelgras.
parelgerst. 4lett'gra0, 1.
Oe, w.
Pertigrau = parelgrijs. *ertilwipt, 1. = parelhoen.
peritig = parelachtig, gepareld.
parelmoer. pertimuttern =
*ertimutter, W.
parelmoeren. *ertilt§rift, w. zie 43 er
permanent' = permanent, vast, (aan)blijvend.
*erntattene, — = permanentie, duurzaamheld, vastheid.
*ertniff, m. ..ntiffes, ..mirfe = vergunning(stewijs), in-, doorvoervergunning. *erutilltotti,
w. —, —en = permissie.*ertnit i , m. —s, —s =
permit, toelatingspas; rijbewijs (voor automobilisten), perutittie'ren, fd)w. = permitteeren.
*entutationi , to. —, —en = permutatie, omzetting. permutteiren, fd)w. (1).) permuteeren, omzetten.
*ernautbutifiols, 1. = pernambuk-, verfhout.
perniiibb i = pernicieus, verderfelijk, slecht.
*mutton', W. —, —en = peroratie, (solt)rede,
schoolrede. perovie iven, fcbw. peroreeren, spreken.
*erpettbilet, 1. u. m. —s, — = slinger ; loodlijn
perpenbifulari (ob. „tar') = loodrecht.
perpetnett i , perpetuterilic§ = perpetueel, voortdurend. *erpeituttut uto'bite (spr.:
T.
— perpetuum mobile.
perpteg i = perplex, versteld, verlegen.
m. —s, —5 perron; (aan
*emu' (spr.:..
tramwagen e. d.) balkon. *ervonibauf, to. =
perronbank. ilerronlarte, = perronkaart.
*errottilperve, to. = afsluiting (van 't perron).
per se' (spr.: perzee) = per se, vanzelfsprekend, vast en zeker, noodzakelijk.
*erlenittitte, to. —, —en = persenning.
*eviler, m. —s, — = Pers. *erilerin,
—nett = Perzische. 13erilertrieg, m. = Perzische oorlog.
*erfeberatte,*erleberationi , = volharding.
*evitainer, m. = perzianer (lijn lamsvel uit
Bokhara).
*evillen, 1. = Perzie.*erlienine (spr.: . . zienne),
to.
= persienne, jaloezie.
iPerfifin'ge ( .. aazje), to. —, —tt = persiflage,
spot, bespotting. perlifiteirett, fdp. =
persifleeren.
*Witt°, m. —s, —s = persiko. 0044 =
Perzisch.
verion', to. —, —en = persoon, personage;
[roll ; (id) Unite tbit) non $. van aanzien, van
voorkomen; in (eigener) 3. = in (eigen) persoon, persoonlijk; id) Pr meine l3. = ik voor
mij; eine P. von etanbe = een persoon van
aanzien; eine junge 43. = een jonge vrouw;
bie 43. = (ook minachtend) dat mensch.
*erlonali , 1. —5, —e = personeel. 43erfonal's
arreft, m. = lijfsdwang.*erfonatibeft§reibung,
= signalement. ISerfottalien, $1. = personalia,berichten over een persoonMerfonatitiir,
to. —, —en = personaliteit. *erlonalitrebit,
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m. = persoonlijk krediet (render onderpand).
*erlonatiprottomett, f = persoonlijk voornaamwoord. *erlonal'uttion, w. = personeele
unie.
*erlo inettauf3ug, m. = lift.
= passagiersboot. 13er'•
43erfoinenbautpler,
loinenfrage, to. personekwestie. *alpine**.
name, m. = persoonsnaam. *erlo'nettpoft, w.
= diligence. *erlo'nettrefftt, f. = personerecht.
*erfo'neultanb, m. = burgerlijke stand. WT.
lo ittenbertey, m. = reizigersverkeer. *MAY.
nentuagett, m. = diligence, spoorrijtuig.
$erlo ittentvedtlet, m. = persoons(ver)wisseling.
*erlo'nettiun, m. personetrein (met 3
klassen), boemeltrein. *erlottifitationi , w. —,
—en = personifikatie. perlottillite'ren, fdp.
(1).) personifigeren. perlan'tic0 = persoonlijk,
in persoon, *erlanitiVeit, w. —, —en = persoonlijkheid ; persoon, personage.
*erlpettib i , 1. —5, —e = verrekijker. *erfpet.
ttibe, w. —n perspektief, door-, vêrzicht,
vooruitzicht. Oetfpetti'bild) = perspektievisch.
= persuadeeren, overperluable'rett, fdp.
reden.
*ertinettigett, 431. = toebehoor(en).
*ernaitter, m. —s, — = Peru(vi)aan. Omni.
nifcb = Peru(vi)aansch.
—n = pruik, kapsel.*evileten.
*erticife, to.
pruikemaker; (er Muff) tote en
umber, m.
13. = als een kievit.
*eirttrittbe, to. = kinabast, kina.
*erubtaitter ufw. zie $eruatter ufw.
perberb' = pervers, verkeerd, verdorven. 11er.
berlitati , w. —, —en = perversiteit.
percentsgewijs.
Perientuetti
periepti'bel = perceptibel, waarneembaar. *cr.
aeptibitititt,w. — = perceptibiliteit, waarneembaarheid. *er3eptioni , to. = perceptie, waarneming. per5ipte'ren, fdpm. (1).) = percipieeren,
ontvangen, waarnemen.
*e'let, m. —s, — = (nrbb.) goede, moose kamer.
*etc/to, —, —5 = peseta (Sp. k 48 cent).
qtellintiOlnuO, m. — = pessimisme. $effitnift,
m. —en, —en = pessimist. pellimiltilc4
pessimistisch.
*eft, to. —, —en = pest, geesel; bai3 bid) hie 13.!
= loop naar de hell steek (stik) de moordl
Peft'artig = pestachtig, vergiftigd, besmettelijk.
*eft'llar3t, m. ; .beule, w.; =Ram, m. = pestlidokter; -buil; -vlek.
*eft'llOatu§, m.; 4tiatt4, f. = pestliadem; -huis.
*eftitette, to. —, —en = pestilentie, pest.
peitilettitailifc§ = pestilentieel, verpest. *eft'.
tettaitour4, to. = groot hoefblad. peftitrant =
pestziek. *eftittntri, w. — = groot hoefblad.
*etaribe, —n = petarde: (spw.) knalsignaal; (oud) spring-, klapbus.
*etettti, m. —en, —en = petent, verzoeker.
*eiter, m. = Peter, Pieter, Piet; bummer $. —
domoor, stommeling ; vgl. b la u.
*eterltitte, to. — = peterselie; fie pfladt, vet.
Mutt = zij is een muurbloempje ; bem ift bie
l3. verbageIt = hij zet een nijdig-zuur gezicht;
$. auf alien Sappett fen = wat aan den lichten
kant zijn, (ook) een Manusje van alles zijn.
*eterftittettlotiterting, nt. = tuinscheerling.
Veiterginlet, to. ; .tirc4e, to. ; spfettnig, tn. .
St.-Pieterslleiland, -kerk; -penning.
letition', r o. —, —en = petitie, verzoekschrift.
petitionie'ven, fd)w. (I).) = petitionneeren.
*etitiontrredit, 1. = recht van petitie.
*etit'lltrift, to. = petit, brevier (een kleine
drukletter).
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Pfau.

paltsgrafelijk. 43fai3'graf.
$etririfebe4 etra'bien = Petrelsch Arabie.
icOaft, w. = paltsgraafschap. =
43eteefatf, m. (u. 1.) —(e)s, —e(n) = petrefakt,
Paltsisch.
versteening. 43etvifitation', tv. —, —en =
petrifikatie zie petriffile'ren, id)w. (b.) = lfanb, 1. —(e)s, q3fiinber = (onder)pand; staatsiegeld; pand (n/. deel van een dijk, dat iemand
versteenen, verkalken.
verplicht is to onderhouden); etw. Sum 13. gebett,
*el-virtu*, w. = St.-Pieterskerk.
feten = in pand geven; icb fete meitten Stopf
*trot:tub', 1. = Petrograd, Petersburg.
= ik verwed er mijn hoofd onder; auf
*etvoleunt, 1. —s — petroleum. #etroleutno Sum
geben, nebmen = op p. geven, nemen; auf
4altig = petroleumhoudend. 43etvo'leurn.
13flittber Ieit)en = op pand leenen; (um)
toe0ev, m. = petroleumtoestel. 13etteleue, m.
—n
13flinber fpielert = pandverbeuren; vgl. ein.
—5, —e = petroleur. Vetvolettle, ro.
Ofanb ibav = geschikt als onderpand.
petroleuse.
Veti ftbaft (spr.: pet . .), 1. —(e)s, —e = (lak)- Wittb'bar = waarop beslag gelegd mag
worden. 13fanb'brief, m. = pandbrief. Wan'.
stempel, cachet, zegel. 13effcbaftite4bev, m. =
ben, fdm. (b.) = als pand nemen, beslag leggen
zegelsnijder, graveur. 43et1(tier', —s, —e zie
et id) aft. #etlitie'ren, id)w. (l.) = (met een op; einen pf. (wegen einer etbulb, 3. 18.) =
beslag leggen op iems. inkomen, inboedel e. d.
cachet) sluiten, lakken.
43fiini bev, m. —s, — = deurwaarder.13ftiniber•
Oetten, idm. (b.) = (nrbb.) trappen.
1041, = pandverbeuren, pandspel. 43fatib'.
petto zie in petto.
—n = petunia.
litubiger, m. = hypothekair krediteur.
w.
fanb'eut, 1. = (land)goed dat als hypotheek
13e#, m. —es, —e = Bruin, Beer. *et*, w. —,
—n Berin, Teef; klikspaan. #etien, fcbtv. dient, onderpand. Ilfanb'baber, m. = pand-,
(t.) = klikken, verklappen; ook = pfet3ert. hypotheekhouder. 13fanb'bau4, 1. = pandjespand-,
huis, lommerd. 41fanbiinlytber, m.
*Wier, m. —s, — = klikker, klikspaan.
pandhypotheekhouder. 43fattbleibet, m.
lief e, w. .lielet, f = klikspaan.
beleener,
pandjesbaas.
illfattbleibgelCift,
1. =
f. = Fi3fennig.
anbbaus. 43f anb'objelt, 1. = onderpand.
m. —(e)s, —e = pad. 43fablinber, m.
padvinder, pionier. Wablub = onbegaanbaar, 13fanbive*, 1. pandrecht. Ofanb'recOttie§ =
hypothekair. Illfanbitteitt, m. = lommerdongebaand.
briefje ; hypotheekakte, pandbrief. Wattb'.
Waffe, m. —n, —n = priester, paap; libel,
1001b, w. = hypothekaire schuld. 13fattlr.
juffertje, glazemaker; geitemelker; (meer)koet;
klinknagelstempel ; 3f ..n = (ook) klaproos. frOutbner,*m. = hypothekair debiteur.13faub'firbevOeit, w. = hypothekaire zekerheid.
ISfarfenlibatn, m.; .blume (.biftel), tv.
papellboom; -bloem (paardebloem).
43fiin'bung, W. —, —en = beslaglegging, pandailfarfettlifeittb (gfreffer), m.; •freunb, m.; beslag. 41fanb'uttunbe, sberfcbveibung, w. =
= pape-, priester11- pandbrief.13fattbltertrag, m. = pandkontrakt.
-gaffe, w. .fteirOntei%,
r a e); -ge- Oanblueile = bijwijze van onderpand.
vijand ; -vriend ; -weg (vgl.
1. —5,— = pannetje.
broed(sel).
illfarfettbut, m. = kardinaalshoed (een plant). —n = pan (vaatwerk, kruit-, zoutpan, gewrichts*farfeninedit, = pape-, priesterknecht, holte, hone dakpan); in bie bauen in de p.
hakken; er bat etm. auf ber 43f. = is lets van
-slaaf. 43farfenteaut, 1. = melisse; paardeplan, (ook) heeft lets op zijn hart. $fanItett•
bloem. ilfarfettlatein, 1. = monnike-, potjesbead, m. = pandeksel (ook aan 't geweer).
latijn. #farfenutiitig = op priestermanier,
paapsch. 43farfenmiiiie, w. = papekap, -muts *fan'nentneifter, m. = opzichter (in een zoutkardinaalskeet). 43fan'nenic4ntieb, m. = blikslager.
(eig. en een soort vestingwerk); (plant)
. muts. Ofarfettrabre, w., .Itiet, m. = paarde- 43fan'nenitiel, tn. = steel van een pan.
bnem. 13farfenitrate, w. = Pape-weg gangs nee, m. —s, — = eigenaar van een zoutpan.
den linker Rijnoever). lifarfentunt, 1. 43fann'huten, m. = panne-, oliekoek; Berliner
3f. = Berliner bol. 13fannluMenbevg, m. =
—s = papendom. 43faffenbett, 1. = pape-,
rijstebrijberg; fid) burcb ben Fl3f. ef(en = door
priestervolk. 13fafferel', $ftiffetei', tv. — =
den r. heeneten.
paperij. Ofiiffift§ = paapsch, priester...
m. —(e)s, 43ftible = paal, staak, stiji; (er *fan, m. —en, —en 43farrer. lifavviamt,
1. = geestelijke waardigheid, pastoors-, domi140 3wiRben feinen vier q3ftiblen = binnen zijn
neesbetrekking. 43farebeiter, m. = parochie,
vier muren; ein 13. im Wleifcb = een doorn in 't
kerspel, diocees. 43f arribovf, 1. = parochiedorp.
vleesch, voortdurende marteling. 43fabtlatt,
m. —(e)s, —tett = paalbouw, -wooing. *NOV. 43far've, w. —n = parochie, pastorie, standplaats van een geestelijke; erft bie 43f., balm bie
()tilde, w. = paalbrug. Vaigiblirgev, m. =
[inwoner die Been .burgerrecht had], later =
Zuarre = eerst 't kouwtje dan 't vrouwtje.
pie 13b iir g er. 43f401'cljen, 1. — s,— = paaltje. 43farvei', w. —, —en = kerspel, parochie,
pastorie. pfarreilitft = parochiaal. Ofaerett,
$fabi'bort, = paaldorp. Rim. (b.) =
afzetten, ompalen (ook fig.), palissadeeren, f(bw. (b.) = dominee, pastoor zijn; p. 3u =
paal- behooren bij. lifar'rer, m. —s, — dominee,
heien; spietsen. 43fatirgtiinbung, w.
pastoor. 13fay'reritt, w. —, —nen = domineesfundeering. 43fa0Viode, w. = palissadeering,
vrouw, domineesche. 13farr'gebiihr, w. =
1. = paalhout.
paalheining.
parochierechten. lifarr'nemeinbe, w. = paroutufttel, w. = paalmossel, (ook) -worm.
chie(gemeente). 43faregenolle, m. = paro$falWrannne, tv. = heiblok. ina0V-rofir, 1. =
chiaan. 43farr'baub, 1. = pastorie. ilfarelyre
pijlriet.
13fatitTroft, m.; owed, f.; otvoinutttg, w.; gtournt, zie Fi3f atter. *Sfav'tin zie $farrerin. Wan'.
m.
=
paalllfundeering
flub, 1. = parochiaan. 13farr'fivcbe, w. —
m.; .muviet, w.; /pun,
(palissadeering); -werk (heiwerk); -woning; parochie-, kerspelkerk.Wareftelle, w. dominees-, pastoorsplaats. 13faretwAnung, ro.
-worm; -wortel; -heining (palissadeering).
pastorie (woning van dominee of pastoor).
13fat3 bie = de Palts; [paleis].43fat'aet, m. —s,
— = Paltser. Vala'graf, m. = paltsgraaf. Wan, m. —(e)s u. —en, —en (u. —e) = pauw.
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I. ilfaternett, 1. --s, — pauwtje. II. Ofatetben'
fcbtu. (b.) = faucben.
13tau'ettilnuilet 1 . ; ifeber, w.; crab, 1. = pauwell.
oog (ook een vlinder, een visch enz.), -veer;
-staart (uitgespreid).
13fattiettlittunui, •Weir, m. = pauwestaart.
43fnu'etttnube, tv. = pauwstaartduif. Wan'.
falatt, m. = pauwfazant.13fau'fildb m. — zeepauw. 13fau'fitege, W. pauwvlieg, waterjuffer. 13fau'imbst, m. = mannetjespauw.
lifnu'betme, tn. = pauwin. 11fau'nelfe w. =
prachtanjelier. 13faulaube zie q3f auentaube.
*P. (St.) = 3funb (Sterling).
liferfer, m. —s = peper; fpantid)er 43f. =
Spaansche p.; (er fitt) im 43f. = in de benauwdheid, in de knijp; id) wollte, bu toting wo ber
43f. wad* = ik wou dat je op de Mookerhei
zat; vgl. .5 a l e.
*Sterferljbautn, m.; •brfibe, w.; gbiii§le, w.
( • feitdien, 1.) = peperliboom; -saes; -Imp.
ineflergurre, w. = augurkje (ingemaakt met
peper).13ferfevfont, 1. = peperkorre1.13ferfer.
traut, f. = boonekruid; kruidkers.
liferferpfmten, m.; stiidger, m., •fitite, w. =
peperlikoek, -koekbakker; -kust.
13ferferlattb, 1. = peperland; einett ins l3f. wiin.
fd)ett = iem. naar de Mookerhei wenschen.
liferterminie, w. = pepermunt.
oferfermin 31151, 1.; •pialpbett, 1. ( stablette, w.)
= pepermuntliolie; -je.
preffertt,fd)w. (b.) = peperen (ook fig.), kruiden;
(eine 91edptung) hoogmaken, p.; (fig. ook) slaan,
schieten, gooien; er pfefferte unter bie Spaten
= schoot onder de musschen. 13ferfernufh w.
= pepernoot. *ferferind, m. = peperzak;
(ir.) koopman, winkelier. 13ferferftaube, w.,
'lust& m. = peperboompje.
*Rib, in. = (dft.) buis,hemd. 13feibler, tn. —s,
— koopman in ondergoederen.
lifeirtben, 1. --5, — = pijpje.13ferfe, w. —, —tt
= pijp, fluit, buis; feitte 43f. gebt aus = zijn
geduld raakt op; er liebt, itedit bie q3f. ein =
haalt bakzeil, zingt een toontje lager; bie l3f.
im Gad balten = zich koest houden; vgl. 91 o b r.
**tires*, ft. (f).) (pfeife; pfiff; pfiffe; pfeife! ge.
pfiffen) = pijpen, fluiten; id) pfeife bit etwas =
ik fluit je wat, ik zou je danken; auf (M.)
pf. = maling, lak aan iets hebben; id) pfeife
auf bie Malerei = ik moet niets van 't schilderen
hebben; jett wollett wit eittett pf. = we zullen
er eentje (een slokje nl.) nemen, verschalken;
er bat gepfiffen (Gault.) = hij heeft gekletst,
den boel verraden; bamit bat es gepfiffett =
daarmee is 't uit, voorbij. 13ferfettbefOlag,
m. = pijpebeslag. 43feilenbedel, m. = pijpedop; (scherts.) oppasser (van officier), (ook =
W a t re). 43feileuerbe, w. = pijpaarde.
iireilettllfalbritnnt, m.; sform, w.; •grn4, 1.
( g binle, tu.); •toW, tn.; •nunbilftit, 1. = pijpellfabrikant, -vorm; -strootje; -kop; -mondstuk.
lifeilettilqunite, w.; •4mm m.; .robr, 1.
= pijpellkwast; -koter (-pewter, -wroeter);
-roer.
lirellettfpitie, w. = .m un b it ii ct.ilifeilenitiel
m. = pijpesteel. lifellettitramb, m. = (plant)
moffepijp; boerejasmijn. 13felletuvevf, 1. =
pijpwerk (van een orgel). litrei'rettitnpfer, m. =
pijpestopper. *feller, tn. —s, — = pijper,
flutter, speelman, muzikant.
Weil, m. —(e)s, —e = pijl; (haar)pen.
*feller, m. --5, — = pijler, pilaar, stiji; (tussehen twee venters) dam, penant. 13feilers
fpiegei, w. = dam-, penantspiegel Weiler.

qlferbewagen.

ftein, m. = pijler-, zuilesteen, bazalt. *fellers
tifib, nt. = penanttafel.
13feillifc§, m. = 01-, naaldvisch. OfeillOrmig
= pijlvormig.
3teWIltraut, 1.; . roOr, 1. = Piillikruid; -riet.
Ofell'itbnell' = pijisnel. ilfeillituf3, in. = pijischot. 13feit'f(§4e, m. = boogschutter. Weil'.
14Watt3, m. = pijlstaart (een rog, eend, vlinder,
vogel).
Ofeil'Illpilie, w.; •Mum w. = pijilipunt; -wortel.
*fett'nig, m. —(e)s, —e = penning, duit;
wer ben 1pf. (Orofcben) nidjt Ott, ift ben
Tater nitt Wert = wie 't kleine niet eert, is
't groote niet weerd; vgl. belie r.lifetettigs
nudgabe, w. = centuitgave. Wen'ttigrtubler,
rimmer, m. —a, — = duitedief, vrek.
lifeu'ulgratut, f. = penningkruid; boerekers.
13feleniglit§t, 1. = cents-, stuiverskaars. ilfen's
stigmagnain, 1. = stuiversmagazijn. [fettittigs
uteifter, m. = penningmeester].
43fercb, m. --(e)s, —e = omheinde plaats,
schaapskooi, perk; mest. pfer'fben, 1d)w. (1).)
= insluiten, (in enge ruimte) opeendringen;
mesten.
Wert), 1. —(e)s, —e = paard, ros; er fett ficb
aufs bobe 13f. = is trotsch, pedant, verwaand;
nom boben l3f. beret) = trots, verwaand; er
fpannt bie $..e binter ben Hagen, ecumt bas
13f. (bas 9443) beim edttvan3 auf — spant de
paarden achter den wagen, pakt de zaak verkeerd aan; bas fiebt body ein 13f. = dat kan een
blinde wel zien.
Ofer'bellnuteile, w.; •apfet, m., snvbeit, w. =
paardelimier (groote m.); -vijg; -werk.
Ofer'befinvittel, w.; •baftn, w.; •bnOttgefells
10aft, w.; .biinbiger, m. = paardellmiddel;
-tram; -trammaatschappij; -temmer.
ilfer'beilbolitte, w.; given*, w.; gbitrfte, w. --paardellboon; -vlieg (horzel); -borstel.
Ver'bellbette, w.; -bieb, m.; . effenbabn, w. =
paardelldek(en); -dief; -tram.
liter'belltei ge, w.; • ffeitO, 1.; •ffiege, tv. =
paardenvijg; -vleesch; -vlieg.
lilfer'befutl, m. = paardepoot; ba fommt ber
33. beraus = daar komt de aap uit de mouw.
iafev'bellfutter, 1.; sgeldiirr, 1.; -aunt, m. —
paardellvoer; -twig; -buikriem.
43rer'bellbnar, 1.; gbaubel, m.; .0tinbier, m. =
paardellhaar ; -handel; -koopman.
13tev'bellbuf, nt. ; s iube, m.; sfenner, m. =
paardellhoef ; -jood (-koopman); -kenner.
iirer'bertted)t, m. = stalknecht, palfrenier,
groom.
inev'bellfoe, in.; -(raft, w.; strattrbeit, w.;
rippe, w.; -fur, w. = paardejlkop; -kracht;
-ziekte; -krib; -kuur (-middel).
lifer'beleitte, w. = lijn, leireep.
lifer'bellitebbaber, m.; •utOtte, w.; stunner,
m.; 'quark m. = paardellliefhebber; -manen;
-makelaar; -markt.
pfer'betutitig = als (van) een paard, paarde..,
zwaar, ruw. 13fer'bemiltb, w. = paardemelk.
ilfer'beutittie, w. = wilde munt.
Oter'bellutift, m.; sum, m.; swam, w.,
00itifter, m. = paardellmest; -gek; -natuur;
-ploert (-verhuurder).
13fer'bevemtbnbtt, w. = renbaan, hippodroom.
Wer'berentteu, 1. = wedren, course, race.
13fer'bellillrbtuntt3, m., •14tunutut, m.; slibtuent•
me, w.; -(tall, nt.; sfttirre, w. = paardelistaart;
-spons; -wed; -stal; -kracht (P. K.).
*ter'beftrieget, m. = roskam.
43feri belltriure, w.; g berleiber, m.; •mage**, m.

$ferbetuedget.
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paardeflwed; -verhuurder;
•toecblel, m.
-wagen (van den trein); -wisseling.
= paardellge*feebeljrnielortt, 1.; •imbt,
hinnik; -fokkerij (stoeterij).
..pfer'big = van .. paardekracht.
—n = steekbalk (van 't dak).
*fetite, tD.
tifetlett, fd)to. (b.) = (gwst.) knijpen, steken.
(zoutb.) droogplaats.
m. —5, —
*tiff, m. —(e)s, —e = gefluit, fluitje, roep;
list, kneep, slimmigheid, kunstje; slokje,
glaasje; einen $f. tun = fluiten; (fie acbten ibn)
(einen ¶3f. = geen zier.
nt. —5, —e = peperling (eetb.
paddestoel); (einen 13f. = geen zier, geen
sikkepit, geen cent, geen duit.
—, —en =
#fififig = slim, leep.
—fe —
slimmigheid, leepheid. *MIR** m.
leeperd, slimmerd.
*fingit'abettb, m. = avond ve•Or pinksteren.
*fingft'llbier, 1.; w. = pinkstedbier
(-vermaak); -bloem.
*fing'ftett, 1. —s, ob. w. — = pinksteren; 3u
13f. auf bem etie = met Sint Juttemis (als de
kalvers op 't ijs Jansen). $fittnft'utottlan, in. —
pinkstermaandag.lifingftoriffe, m. = paaschos;
geputt tole ein 43f. = kolossaal opgedirkt.
Ifittfift'prebigt, w.; %role, w.; stag, m.;
sloe*, w.; spit, = pinksterlipreek; -roos
(pioenroos); -dag; -week; -tijd.
—it = lifiefigt, tn. —(e)s, —e,
w.
—, —en, 13fiviii4e, w. —, —it =
lifirlick
perzik; ber q3f. = perzik(eboom).
*fiefii0libaum, m.; slate, w., sbowle, w.;
stem, m. = perzikllboom; -bloesem; -bowl;
-pit.
(fbb.) bakker.
*filter, m. —5, —
*fattiltett, 1. —s, — plantje; ein fauberes,
nettes 33f. zie 43flan3e. 4Iffan'3e, w. —,
—it plant; eine faubere, nette Fi3f. = (ir.)
raar heer, fijn persoontje, lieve jongen. Oflan's
ien, fd)w. (b.) = planten; zetten. elateiens
artig = plantaardig. lifiattlettbeet, =
plantebed. *fiattlettbutter, w. = planteboter.
*ffattlenerbe, w. = teelaarde. 13fian'3en.
= plantevet. Oftan'ienfreffenb
tett,
planteetend. *ffattlengift, = plantegif(t).
*fian'sentenner, m. = plantekenner, plant,
kundige. 43ffan'3enfenntni4, w. = plantkunde;
plantekennis. iitianlettfürtmr, m. = plantaardig lichaam. *flattlentoft, = plantaardig voedsel. liffatt'iettfunbe, to. = plantkunde. 43fian'3ettlaub, to. =
= planteleven. *ftan'iettlefire,
gettieben,
w. = plantkunde.
*flan'benllreich, 1.; Eta% m.; sfalb, 1.; gfammier,
m.; slantmlung, to. = planteRrijk; -sap;
-tout; -verzamelaar; -verzameling.
plantezuur. *flattlett•
*tlattiienlattre, to.
f Lein, m. = boom-, mossteen (die indrukken
van plantjes vertoont). 13rIan'ietttalg, m. =
plantetalk, -vet. Wiftanleittier, 1. = plant-dier,
= plantewas, -vet.
zolifiet. 43riattletttoac46,
*flattlentuaOtunt, 1. = plantegroei.
• *ftattlev, m. —s, — = planter, plantagebezitter, kolonist. *flatt'i(ev)4ola, = plant-,
poothout.intattilartoffet, m. pootaardappel.
if lan3'littg, m. —s, —e = stek, loot, pootplant.
*flanalc§ule, to. = boomkweekerij ; kweekyolkschool; kweekplaats. littanaltaat, m.
planting, kolonie. = yolkplanting, kolonie]. iiftatteltiitte, to. = kweekplaats, bakermat. *flatteltod, m. = pootstok;
(bijeteelt)moederkorf.liftan'itttig, w. —, —en=

43flichtgef10$.

aanplanting, kolonie, plantage.
1.
volkplanters].
*flalter, 1. —5, = pleister; vloer(steen),
plaveisel, straatsteen; 43aris ift ein teures
(bartes) 43f. = 't is duur leven in Parijs;
bas 13f. tretett = op straat rondslenteren;
einen aufs 13f. feten = iem. op straat, op
de keien zetten; bu tot* bein friegen =
je zult je straf (je verdiende loon) wel krijgen;
3wei Gdgcben mit einem 3f. beilen = twee
vliegen met e6n klap slaan. 43tia'iterarbeit,
to. = bestrating. 43ffiritetitien, 1. —s, — =
(schoonheids)pleistertje, moesje. $fia'fteter, m.
—5, — = straatmaker. *fla'ftergelb,
—
straatgeld. *flalterttifer, m. = Spaansche
vlieg. *fla'itertaften, m. pleisterkist;
(scherts. voor „dokter") pil(ledraaier), lapzalver.
tifla'itern, Rini). (b.) = pleisteren; bevloeren,
plaveien, bestraten. *flalterrautnte, ty . =
straatstamper.*flalterliOntierev, tn. = dokter,
lapzalver, knoeier. *flaltevIeliev, m. = straatmaker. *fla'fterfteitt, = straatsteen.
*flaltertreter, m. = straatlooper, -slijper,
(scherts.) stadsreiziger. lifialterung, w. —,
—en = bevloering, plaveisel, bestrating;
bepleistering.
—tt = pruim.
Of Interne,
Iflau'menlibaum, tn.; stern, m.; stuiOen, m.;
= pruimeliboom; -pit; -taart; -gelei.
.mud,
#flatententoeirn' = zoo zacht als dons.
w. — = verpleging, verzorging; bevordering, beoefening; ein Stinb in Fpf. net
men = de zorg voor een kind op zich nemen;
13f. ber Oiffettfcbaften = beoef. van de wetenschappen. 13fle'geautt, 1. = (gwst.) distriktsbestuur. *ffe'geanftalt, to. = verplegingsinrichting, -huis. *fte'gebefolgene(r) = pupil,
verpleegde. *fle'neeltern, 43I. = pleegouders.
*fle'aelyint, 1 zie .anitait. Wie'Refittb, 1. =
pleegkind. Viegeututter, w. = pleegmoeder.
#fle'gen, fcbto. [ft.: pflog, gepflogen] (b.) =
verplegen, verzorgen, goed onderhouden; plegen, gewoon zijn; (fie pflegte [ber] bie Olumen);
er pfiegte [pffog] 3u fagot = placht to zeggen;
fo pflegt's 3u geben = zoo gaat 't gewoonlijk;
(bie Diffenicf)aften) aankweeken, beoefenen;
[fie pflegten (pflogen) ber Rube = zij nemen
rust; er pflegte (pflog) Rat(s) mit iljnen =
hij beraadslaagde met hen; eines 9imtes pf. =
een ambt waarnemen; (Wreunbitbaft, Ilmgang)
houden] ; vgl. be gen. *fle'ger, m. —s, —
verpleger, verzorger; (minder alg. nog) voogd,
bestuurder; beheerder. to. —,
—nen = verpleegster, verzorgster; kweekster.
*fle'gefolitt, m. = pleegzoon. 13tiegettatte,
= kweekplaats, bakermat. *fle'getoOter,
to. = pleegdochter. *fle'gebater, m. pleegvader. *fleeting, m. —s, —e = verpleegde,
pleegkind, pupil, kweekeling. Integlitaft,
— = verzorging, toezicht; (gwst. ook) beheer,
bestuur.
iltlicOt, to. —, —en = plicht; (wit fteben) in
bes Ralf ers F43f. = in des keizers dienst;
bas ift beine verbammte 13f. (unb ecbulbigfelt)=
dat is niet meer dan een staaltje van je plicht;
vgl.(f ib. *flicftt'anter, m. = plechtanker..
*flidit'Oeitrag, m. = verplichte bijdrage.
Nflidrten, fcbto. (b.) einem = iem. onderdanig
zijn, in dienst zijn van iem.]. lattiVerfiiitung,
to. plichtsbetrachting. 13ttiOtiegentOlar, 1. =
verplicht prezent-exemplaar.43ffirftrgebot, =
plichtbesef,
plichtgebod. lffiefWgefii10, f.
-gevoel.
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Offichtnentiiij = plichtmatig. Offic4tgetveu =
trouw (aan zijn plicht), nauwgezet, plichtmatig.
= verplicht afhankelijk, onderdanig]. #ilitteuttitig zie pflicbtgemdf3.
OftiOti4ulbig plichtschuldig, -matig,
zooals 't (mijn, zijn enz.) plicht is (was).
m. 1. = wettelijk erfdeel, kindsgedeelte, legitieme portie. 13fficbtivette, w. =
trouw, nauwgezetheid.
Vinyl:10Rn =
plichtvergeten. l'ittitttbedgung, w. = plichtverzaking. Ofticbtlribvig = in strijd met zijn
(mijn) plicht.
13tiod, m. 13flOcfe = (houten) pen, pin;
(tat.) einen3f. Doriteden = (ook) ergens een
speldje (stokje, schotje) voor steken; eitten q3f.
3urticfiteden = door de vingers zien. ethefett,
Rim (b.)
vastpennen.
011ielen, IAD,. (b.) = plukken; (ealat, $eter.
schoonmaken; (Strabben) visschen; mit
ber 3eit pfliicft matt %Dien = (de) tijd baart
rozen, mettertijd komt alles in orde, als men
maar tijd van leven heeft; vgl. bilbttd)en.
Vino, m. —(e)s, F43fliige = ploeg (akker-,
sneeuw-, slikploeg, ploeg arbeiders).
$fluallbaIren (.bauin), m.; abehtiet, tv.;
.eitett, 1.
ploegliboom; -dissel; -ijzer
(kouter).
OtiVeen, id)w. (b.) = ploegen; (Dom ecbiff) (de
golven) klieven, doorploegen; ber %Infer pf liigt =
schuurt langs den grond, sleept. m.
—5, — = ploeger, landbouwer.
sottii,
= ploeghout; -os.
i3f1ufill1j015,
*ffuelvabr'i.; s iOar, to.; =Rev& m. (iftevp, w.)
ploeglIrad, -schaar; -staart (-steel).
43fttille1, m. —s = (gwst.) verkoudheid.
*fort'aber, w.
poortader. *fOrfc4en, 1. —s,
— = poortje. *forle, w. = poort,
deur, ingang; bie (bobe ob. Dttomanifcbe) 43. =
de (Verheven of Ottomaansche) Porte. Wart'.
tier, m. —s, — portier (ook an.), poortsluiter, cipier.
43foltett, m. —s, — = post, stijl, paal.
pootje; 43f. batten =
43fOrt§en, f —s, —
slang krijgen op de vingertoppen (schoolstraf).
= poot, (ook) pootje (van
*tole, w.
schrijven).
43friem, m. —(e)s, —e, 13frieltte, —, —tt,
litrieuten, m. —5, — = priem, els, priem(kruid), brem; aneirter l3f. = schoenmaker.
vedergras. *frient'fraut,
lifrielnengrab, 1.
= priemkruid.
m. —(e)s, —e $fri3pfe, Iffvoplen, m.
—5, — = kurk, stop, prop, (art.) laadprop;
ent, okulatie; am q3f. riecbett = achter 't net
visschen, er bekaaid afkomen; (bas tit) fur ben
13f. = niemendal waard; (er fit° auf bem l3f. =
-in de klem, in de penarie; einen auf ben l3f.
febett— iem. er onder krijgen,tot zwijgen brengen.
I. OfrOlett, fcbw. (b.) = eaten, griffelen,
okuleeren; kurken; proppen, stoppen; vgl.
gepfropft. II. *froplen zie l3fropf.
#fre4Yfenbolti = prop-, stampvol. *froirfen.
*Om m. —5, — kurketrekker.*frBeting,
m. —s,
geente boom. 43ftopfutelier, 1. =
= entrijs,
ent-, okuleermes. 13froprvei4,
= boomokuleertakje. *froeittute,
ent-, okuleerkweekerij. *freelpatt, m.
spleet, insnijding. litropflim06, f. = entwas.
43friittibe, w. —tt = prove, prebende, inkomen (en ambt van geestelijken); stichting;
plaats, verzorging in een armhuis; vgl. f ett I.
Wriitebettbefilpron. = provenier. *frilteben=
battbel, gtrut§er, m. = handel met proven,

enol.

simonie.
m. —s, —
provenier,
diakenhuisman(netje).
*NIA m. —(e)s, —e = poel, modderput; (ook)
gier (mest).
m. u. —(e)s, —e = peluw (ook fig.),
(hoofd)kussen.
WWI* = vol poelen; modderig (ruikend).
Vfuffrichnepfe, tu. = grutto, poelsnip.
Out! (sterker) p. Zeufell = foei! ba(h)!
—(e)s, —e = pond; talent, schat;
lifuttb,
mit feinem
e wud)ern = met zijn t. woekeren; vgl. 13f b. Wfuttb'geWittt, I. = gewicht van
een pond. #fiitt'big van den pond; [gewichthoudend ; pf ..e $fennige = ¶3fennige van
240 in een pond]. Outtb'Weife = bij 't pond.
Ofulttett, fcbw. (t.) = knoeien, beunhazen;
einem ins banbtverf pf. = een antlers ambacht
onbevoegd uitoefenen, onder iems. duiven
schieten. *fulefjer, m. —5, — = knoeier.
beunhaas. Ofteitterarbeit, 13tufeberei i , w. —,
—en = knoeiwerk, knoeierij. Ofu'Aerfiatt =
knoeierig. 43futt§Inaffer, m. = beunhaas (op
de beurs).
4 fittic0 = weg, voort, verdwenen, naar de maan.
—n = plas, poel; verschaald
bier; bie groje ¶3. = de groote plas (nl. de zee).
Offirien, fcbw. (b.) = leegscheppen, -putten.
vol plassen.
*bitalett, $1. = Feaken;, (fig.) rijke, weelderig
levende menschen.
ina'eton, m. —s, —s = Faeton (won v. d.
Zonnegod Helios); faeton, (licht) open rijtuig.
inaltene, tr. —, —tt = nachtvlinder.
Obalattg, to. —, ..ngett = falanks (Macedonische) gesloten slagorde; vingerlid.
fanerogame,
43banerogaltte, tv.
--It
bloesemplant.
430iittonten', 1. —s, —e = fenomeen, (natuur)verschijnsel. 00tinoutendi
fenomenaal,
hoogst wonderbaarlijk. ineatomettologie', w.
—n = fenomenologie, verschijnselleer.
430anttlfie', w. —, —It = fantazie, verbeeldingskracht, inbeelding, drogbeeld, droomgezicht.
inantaffeTartitet, m.; m. = fantazielk
artikel; -prijs.
#batttaiie'vett, idyw. (1.) = fantazeeren; ijlen.
. .men = fantasma, schijn-,
PbatttaWma, f
—n =
drogbeeld. *bantcamagorie, w.
fantasmagorie
kunstmatig voorstellen van
fantomen). 430antaft', m. —en, —en = fantast,
droomer, dweper. Sjantaltife§ fantastisch,
wonderlijk, grillig. $0antont', 1. —s, —e =
fantoom, schijn-, drogbeeld.
I. 43ba'rao,m. = Farao. II.130a'rno zie q31)ar O.
130441'4'er, tn. —5, — farizeeer, huichelaar.
ObatiliVertuut, 1. —s, = farizeeerdom.
= farizeesch, huichelachtig.
130annatoottotie', w. — = farmakognozie (leer
van de geneesmiddelstoffen). 130armatelogie',
w.
= farmakologie (leer van de geneesmiddelen). 430annatopO'e, —n = farmakopee,
artsenijboek. inavutabeut, m. —en, —en =
farmaceut, artsenijkundige, student in de
artsenijkunde. Inctrutaieulif, w. — = farmaceutika, artsenijkunde. 00avmaaettlifc4 =
farmaceutisch. 43*Ituta3ie',
— = farmacie,
artsenijkunde.
**tiro, I. —s = faro (een kansspel). 130a'roti,
— faros, vuurtoren.
Wyerue, m.
410a'rintg, m. = farynx, keelholte.
—tt = faze : schijngestalte (van
w.
Ode mean), ontwikkelingsvorm, graad.
fenol, karbolzuur.
1. —5

qniate.

465

fiale, vlakke schaal of
—n
*Wale, tv.
schotel.
430itatet0', tn. —en, —en = filaleet, waarheidsvriend. *bilatttOroW, tn. —en, —en =
filantroop, menschevriend. *stittatttOroOte',
—tt = filantropie. *bilautbroVitt', 1. —s,
—e = filantropinum (opvoedingsinrichting naar
Basedow's beginselen). illbitatittgoOinidltsub,
m. — = filantropinisme, Basedow's opvoedingsstelsel. 04itattttoo'0110 = filantropisch.
w. — = filatelie, postzegelkunde.
*Ottatettit', m. —en, —en = filatelist, postzegelkenner, -verzamelaar. 4Airtjarutv'ttiftt =
filharmonisch, muzieklievend. wittfylielte, m.
—n, —n = filhelleen, Griekevriend.
1. —s, — = dochter v. d. ploert.
m. = Philip, Filips, Flip. IMiliplgra,
to.
—s = filippika, heftige straf-, strijdrede.
= Filippijnen. Inittirpub,
130itip*Iten,
tn. = Filippus, Filips.
Filistijn; finder, ploert,
434ilrfter, m. —s, —
niet-student; bekrompen, kleinzielig, mensch,
droogstoppel, kruidenier (fig.). w.
—, —en = kleinzielige bekrompenheid, droogstoppelarij. Ofitti'iterOaft, 00itifteriOW =
1. —s = ploertedom;
ploertig.
ins $1). geben (na den studentetijd) 't burgerlijke leven ingaan. pOitiftrOW = ploertig,
kleinzielig.
IfOlotog', m. —en, —en = filoloog, taal- en
—, —en =
letterkundige. *tiitologie',
filologie. 011oto igift# = filologisch.
libilomela, —ureic, to. = Filomeel, nachtegaal.
*Oita*, to. —, —n = hospita, ploertin.
*Ottofoir, m. —en, —en = filozoof. *bile%
lopiWiter, m. —s, — = filozofaster, filozoof
van den kouden grond. inifolopbent', 1. —s,
—e = filozofeem, wijsgeerige leer. WOWfo.
pie', to. —, —n = filozofie. ObilolopOie'ren,
(1).) = filozofeeren. pfillotoWieb =
filozofisch.
..tra =
*bit'trott, 434111runt, 1. —s, ..tren
filtrum, liefdedrank.
fimoze,
verw.
—
=
*bistro*, iniuto114,
nauwing.
—n = fiool, fleschje.
w.
131j1egiuta, 1. —s = flegma, koude gelijkmoedigheld. *Wauta m. —s, —
flegmatikus, flegmatisch (flegmatiek) mensch.
4Ategutalififj = flegmatisch, flegmatiek, koudgelijkmoedig, bedachtzaam.
floks.
—e
*filo& w.
Febe, maangodin.
w.
13401u0, m. = Febus, zonnegod.
13tionelit, w. — = fonetika, leer van de
(spraak)klankvorming. *tioneltter, m. —s,
(die fonetika onderwijst , die fonetisch
—=fonetikus
wil spellen). 4Aostelififi = fonetisch, volgens
den klank.
fenix (fabelachtige
*051tig, m. —(e)s, —e
vogel).
m. —s,
Fenicie.
43battilier,
111)Ottilien, 1.
Fenicisch.
= Fenicier.
130onograutne, 1. —5, —e = fonogram. inono.
(000', m. —en, —en = fonograaf 134ottola,
—s = fonola. *inntolittr, m. —(e)s u.
w.
fonoliet, klinksteen. *Ootto.
—en, —e(n)
w. — = fonologie, klankleer.
1. —(e)s, —e fosfaat. 430o#'0*Ir,
m. —s, —e = fosfor.*#DOotiorehenV, w. — =
fosforescentie. OboalAoreisie'ren, Icfp. (1.) =
fosforachtig.
fosforesceeren. otioW4Aorartig
VAN GELDEREN,
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#0o0'01jortjaltig, Obod'IAorig = fosforhoudend, fosforig.*Ood'Oboriiiiive, — = fosforzuur.
430olo, 1. —s, —s = foto. 430otoctemie', w. —
= fotochemie (leer van de chemische werking
van 't licht). ilOotogen', 1. —5 = fotogeen:
kunstmatige mineraalolie. i31ptogva#16', m.
—en, —en = fotograaf. *botogrobie', w. —,
(1).)
—n
fotografie. pHotogra4Mie'ren,
= fotografeeren. Obotogra'S#14) = fotografisch. 43l 0otogratIfere, tv. --n = fotogravure. *Ootouteler, I. (m.) —s, — = fotometer, licht(sterkte)meter. 130otottipie', tv.
—=fotypie,lchdruk.
fraze: zin, zinledige
—n
Ofgale, w.
spreekwijze, woordekraam. 04alenliaft
opgeschroefd, winderig, hol. Ingtelenhelb,
•utar§er, m. = ijdele prater, frazeur. *Orate.
ologie', w. —n = frazeologie (leer van de
eigenaardige spreekwijzen van een taal; verzam,eling van spreekwijzen).
VOrettelie', w. — frenezie, razernij, waanzin(nigheid). #toetteitild) = frenetiek, waanzinnig, razend. $4renotonie', — = frenologie, hersen-, schedelleer.
inotraten, 1. = Frygie. Obvirgier, m. —s, — =
Frygier. oigtrgilit) = Frygisch.
*btbiltd, w. — = fthizis, taring.
= fylloxera,
—s U.
intilto'gera, w.
druifluis.
fen u. —s = fyshar$10061Arntonita, m.
monika, pianoOrgel.
*biflit', to. — = fyzika, natuurkunde. #001if a'.
liftb = natuurkundig, fyzisch. *Witter, m.
—5, — = fyzikus, natuurkundige.
m.; iftunbe, w.; •untervittt,
m. natuurkundellonderwijzer (-leeraar); -les;
-onderwijs.
i31jtYlitu4, m. — u. —f es, —le = [distriktsgeIllmfifer.
neesheer] ; ook
13401tognom', m. —en, —en = fyzio(g)noom,
gelaatkundige. isii4liognoutie', to. —, —n =
fyzio(g)nomie, gelaatsuitdrukking. **jfleg.
no'ntif, w. — = fyzio(g)nomika, gelaatkunde.
m. —en, —en = fyziokraat (aanhanger van 't fyziokratisch systeem). 11304110ms
tie' (spr.: . . tie), to. = fyziokratie. SAliofva'.
tifrbed evitem = fyziokratisch stelsel (volgens
't welk de landbouw de bron van welvaart is).
m. —en, —en = fyzioloog. 1314#11o.
w. — = fyziologie (leer van de 'evensverschijnselen).
= fyziologisch.
fyzisch, lichamelijk, zinnelijk.
00011110
Vattruo, 1. —s, —s = pianino. m.
—en, —en = pianist. pia'no = piano, zacht.
Wa'no(forle), 1. —s, —s = piano. *inuola,
1. —s, —s = pianola.
Walter, m. —s, — = piaster.
1Wr4ei, m. —s, — = slabbetje. 1131.4)(e)lev,
m. —s, = pimpelaar. idno. (f).) =
(gwst.) pimpelen. pt idiett, 1d)to. (b.) = (be)pikken, met pik besmeren, kleven als pik.
m. —(e)s, —e = pik, houw, tik; vgl. 43if I
en Vif e. ro. pik(houweel).
Veld, m. —s, — = pik(houweel); knikker ;
pukkel, puist.
iMelefflOte, w. = kleine fluit, pikkolo. Verdi.
Oaube, to. pickelhaube, pinhelm. WU!.
tiering, m. = pekelharing; nar, hansworst.
zie 13ictles.
pikken, happen, tikken.
id)to. (b.)
1. —5, —e = piknik.
30
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Pivot.

Vetted, IX -- pickles (scherp gekruide inge- *Hie, w. —, —n =

pil; einem eine q3. (3u
fcbluden, itt verfcbluden) geben = iem. een
maakte groenten en vruchten).
pil to slikken geven ; vgl. b tau. 13iilestbreOer,
*fitstid zie 43idenid.
*ie'ee (spr.: pjesse), w. —, —tt = stuk, vertrek. m. = pilledraaier (ook de tor).
*ie'beftalt (spr.: pjee..), 1. —s, —e = piedestal, *Hot', m. —en, —en = piloot; loods, stuurman;
bestuurder -(van vliegtuig).
voetstuk.
13114, m. —es, —e = paddestoel, zwam; in
*let, w. —, —en = (schp.) piek.
lifentontele, m. —II, —tt — Piemontees. pie. bie $..e get)en = verloren gaan, verdwijnen;
auffcbief3en wie ein $., wie bie q3..e = (uit
utontelift0 = Piemonteesch.
Web! = piep! p. macbett = p. doen, p. zeggen; den grond) (op)komen als paddestoelen.
einen •$. baben = gek, van Lotje getikt zijn.
bil'3ft4t, billig = zwammig, paddestoelachtig.
plebes*, `dm. (l.) = piepen; (icbw3.) loeren; *intent', m. u. 1. —(e)s, —e = piment, Spaansche
(ber $lranfe) piept = zucht zwakjes; ibm piept's peper, Jamaika-peper.
— hij is niet snik. lifeplittfitt, m. = haan, kip; *itstbelei', U3. —, —en = verzuchting, lamendingetje. *ieb'snaii, .bogel, m. = (jonge) tatie ; verwijfdheid. *im'belfriti(e), m.
(zwakke, teere) sukkel. bluebell(' = klagend,
vogel; ber rote $iepoogel = (spott.) de Roode
Adelaar (ridderorde). biepilett zie piepen. teer, zwakjes. bint'belst, fdp. (b.) = klagen,
kreunen, sukkelen.
PlePlia = sukkelend, zwakjes, pipsch.
I. Vier, m. —5, —e = pier, hoof d. II *fer, *intbersteir, m. —5, —e, *intberstelle, w. —,
m. —(e)s, —e(n), *ier'aa6, m. = (gwst.) pier, —n = pimpernel.
iiisn'Pertsuii, w. = pimpernoot, pistache.
worm.
*intbinelle, ID. —, —n zie ilimperttell.
*ierrot' (spr.: pjerroo), tn. = Pierrot.
*inatottier, W. —, —en = pinakotheek,
bielastest, fcbu). (b.) = plagen, treiteren.
schilderijekabinet.
*ieWborter, m. —s = piesporter.
*inane, tv. —, —n = pinas(se) (een deksloep).
*ielle zie $lece.
*fetal', w. — = pieteit, vroomheid, eerbiedig *ineenei' (spr.: petisnee), 1. —, — = pincenez,
opzien. *ietirtstud, m. — = pietisme, fijne lorgnet.
(soms overdreven) vroomheid.*fetift, tn. —en, lisebar, m. = Pindarus. binba'rift. = Pindar isch.
—en = pietist. bietiitift§ = pietistisch.
*ing'bong, 1. —5, —5 = pingpong.
biirbaff': = pief pat!
m. —s, —e = pinguin, vetgans.
*inguin',
—e
=
pigment,
kleurstof.
*igutent, 1. —(e)s,
Iliasssestrbusd, m. = pigment-, kooldruk. *Nile, w. —, —n = (Zuideuropeesche) pijnboom.
Pint! = ping! pang!
*igutentbabier, 1. = kool(druk)papier.
I. *if, m. —5, —e u. —s = piek, bergspits; *Inge, u). —, —n = strandkruid; smidse;
einen $. auf einen baben zie $1.fe. II. *it, (visschers)pink; grondeling (een visch); pot
(bij 't spel); geld, duiten, centers; fcbwad) auf
1. —5, —5 = (in 't kaartspel) schoppen.
bitant = pikant. *itanterie, w. —, —n = ber l3. felts = slecht bij kas zijn; bas gibt
9Ifcbe in bie 3. = dat zet bloed aan, dat zet
pikanterie.
*itar'be, m. —n, —n = Pikardier. ilifavbie' zoden aan den dijk.
bingeln, fcbtv. (1.) = piepie doen.
bie = Pikardie.
*Wilt* 1.; obube, m. = schoppenliaas; -hoer. bingen, fd)w. (b.) = pink-pink roepen, tikken,
*Vie, ix). —, —It = piek; von ber $. auf slaan.
bienen = van onder op, van den laagsten rang *in'ne, In. —, —n = pin, pen. bin'ttest, Km.
of dienen; eine q3. auf einen 1)aben = de pik op (1.) = pinnen, pennen.
*Wittier, w. —5, — = pinscher (kleine Engeliem. hebben.
sche speurhond), smoushondje.
*itee', m. u. 1. —5 = pikee, piqué.
**testier', m. —5, —e, *igentrager, m. = *inlet m. —s, — = penseel (ook fig.), kwast,
pluimpje; onnoozele hals, sul. *Wield', to. —,
piekdrager, piekenier.
*nett', T. —(e)s, —e = piket (kleinere troepeaf- —en = geschilder, geklad, knoeierij ; onnoozelheld, domheid.*istielfOrinig = penseelvormig.
deeling); veldwacht; piket (een kaartspel).
bistiethaft = sullig, onnoozel. pittlefts, fd)w.
biffein' = piekfijn, in de puntjes.
bitie'rest, Rim. (b.) = pikeeren; fid) auf 01111.) (1.) = penseelen; (klad)schilderen; sukkelig,
onnoozel doen; (gwst.) klagen, zuchten. lin'.
p. = een eer in iets stellen. Pifierr = gepikeerd.
felftiel, m. = penseelsteel. 13itslelitricb, m. =
bilging' = erg knap.
*itgolo, m. —s, —s = pikkolo (knoopejongetje, penseelstreek.
*in'te, U3. —, —n = pint; (fd)m3.) herberg.
kellner; kleine fluit).
Ilintitber zie 43inid)er.
sitar', m. —5, —e = pikeur.
13iniette, w. —, —n = pincette, tangetje.
*itriniattre, w. = pikrinezuur.
**ostler', nt. —s, —e = pionier (geniesoldaat,
*it'ten, COI. = Pikten.
schansgraver; baanbreker).
*MI, In. —s, —5 (10 $iful) = pikol.
VW, to. —, —n = pijp (een zekere maat voor
filar', m. —en, —en = pilaar, pawl.
vloeistoffen, een wijn- en olievat); kTaan; bas ift
Willaltev, m. —5, — = pilaster, muurpilaar.
*iin'tts4, m. = Pilatus; von ¶3ontius 3u l3. mir (gan3) q3. = dat is me precies 'tzelfde.
'Alden = van Pontius naar Pilatus, van 't kastje *ibette, w. —, —n = pipet, steekhevel.
4310i' mad)en = piepie doen.
naar den muur sturen.
Wiest, v. (zeker gerecht) zie 9:11 o b np i I e n. *IOW, tn. = Pepijn.
*ii'ger, m. —5, — = pelgrim. *ii'gerfaiirt, 1310, m. —es = pip (ook fig. v. personen).
biblig = pipsch.
tP. = pelgrimstocht, -reis, bedevaart. Piraeus,
fcbw. (b. u. 1.) = een bedevaart, een pelgrims- *ire', m. —en, —en = piraat, zeeroover. Inn.
tesic', w. —, —It = piraterie, zeerooverij.
reis doen; trekken, reizen. VirgerliOaft, to. —=
bedevaart(gangers), pelgrimage. *ii'gerftab, *Ira's* m. = Pireiis.
m. = pelgrimsstaf. iiiraertalc§e, w. = pel- *fro'ge, m. —, —It = prauw, kano.
grimstasch. Viravisss, m. —5, —e = pelgrim. *ire, In. —a, —e u. —5 = wielewaal.
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*irouette (spr.: ..roe..), tv. —, —it = pirouette, bokke-, draaisprong. Pinmettie'ren, fcbm.
(b.) = pirouetteeren.
131114 fifty. zie Oirf ufw.
Olfa'ner, m. —s, —
bewoner van Pisa.
*Jiang, m. —s, —e = pizang, banaan; (scherts.)
ber alte 43. = die ouwe p., paai.
*Ifee'bau, tn. = pisebouw (pise = stampaarde).
ftw. (l.) = fluisteren.
w. — = pis. plrfett, ittu. (b.) = pissen.
*If' fe,
*Moir' (spr.: I. —s, —e u. —s =
urinoir.
w.
= pistache, pistacheboom
*lifte, w.
—n = piste, (vlieg)baan; strook.
—s, —e = stamper (in bloemen).
—s, —en, *irto'le, w. —n =
-pistool (wapen en mitt); wit aus ber FPifiole
geitoffen = plotseling, vlug, keurig netjes;
fit auf 13 . en fcblagett = op 't pistool duelleeren.
*iftolenbuell, I. = duel op pistolen.
Vitolettligriff, m.; .ftnifter, w. (u. m. u. 1.) =
pistoollIgreep; -holster (-koker).
w.; stout m.; .ft§uf;, ot. =
pistoollIkogel; -loop; -schot.
*Iftorienbogei, m. = pistooltje (een vlinder).
*Won' (spr.: I. —s, —s piston (zundstiltje aan 't geweer; klepje aan blaasinstrumenten, ook wel: cornet a piston).
lit 'pine (spr.: pietsjpain), tu.
—s =
pitchpine.
OltI4'naff, Oit'ffignaff = kletsnat.
plttorear = pittoresk, schilderachtig.
pizzica'to = pizzicato.
litacenteitt (spr.: plasemd), I. —s, —a
plaatsing, aanstelling, plaats, betrekking.
laaciersbar (c = s) = te plaatsen, te verkoopen; p. fein = plaatsing vinden, van de
hand gaan. Sacie'ren (c = s), ftto. (b.) = plaatsen, aanstellen; beleggen, van de hand doen.
13incle'rung6bitrean, 1. = bureau van plaatsing.
*facie, w.
—n = plakette.
ianclen, ftw. (1).) = plagen, kwellen; aanplakken ; lappen; (grond) vastslaan; (wol)
kaarden; ficb 01. = zich aftobben, zwoegen.
*WU% m. —5, — = plager ; plakker, lapper ;
(vuile) vlek; verkeerde inzet (bij zingen e. d.).
*laderer, w. —en = plagerij, kwelling,
verdrietelijkheid. laoc'tern, ftw. (b.) = ongelijk
afschieten; poedelen.
piab'bern, Ict)w. (b.) = plasregenen, gieten.
Id)w. (b.)
pleiten.
(spr.: plidoajee), 1. —a,
pleidooi.
*Infottb' (spr.: .K1), m. —a, —a = plafond.
w.
= plaag, bezoeking, kwelling,
moeite. Va'negelft, m. = plaaggeest.
Id)w. (1).) = plagen, teisteren, kwellen, hinderers, lastig vallen; 114 = zich plagen, zich
aftobben, zwoegen.
*lag*, w. --n = plag, gras-, heidezode.
*iategentolaftbaft, w. = plaggebedrijf (landb.).
*lagia'auO, m. — .. aril plagiator, letterdief.
*ingiat', —(e)s, —e = plagiaat, letterdieverij.
Vagin'tor, m. —s, ..to'ren = plagiator.
*iaib (spr.: pleet), m. u. —s, —s = plaid.
Olaibie'ren uftv. zie pletbieren ufw.
Vatat', 1. —(e)s, —e = plakkaat, aanplak-,
reklamebiljet. Olaratie'ren,
tv. (1.) = plak= aanplakzuil.
kateeren. 4311alatiattle,
plakette, (relief)plaat.
$1afet'te, w.
piatie'ren = plattieren.
I. [plot, 9Ibl. effen, duidelijk]. II. *fan, m.
—(e)s, 13Ititte = vlakte, uitgestrektheid.
strijdperk, krijt; dansplaats; plan (ook fig.),

plaitifcb.

plattegrond; auf bem 431. fein = bereid, bij de
hand zijn; (mit etw.) auf bem 431. erfteinen =
voor den dag komen; ber grftne 43. = de
renbaan, the turf.
*Itin't§en, I. —s, — = plannetje.
*la'ne, w.
—n = dekzeil, wagenkleed,
-kap, huif.
*ia'ne, w.
—n = vlakte.
1 Yaltana4er, m. = plannemaker. #ia'nen,
Icbw. (1.) = [vlak, glad, effen maken]; plannen
maken; ontwerpen; zinnen op; (von daub.
Ogeln in ber auf t) zweven, staan.
m. —en, —en = planeet. Plinneta'rift =
planetarisch. 13inttetairiunt, f. —s, ..Tien =
planetarium.
*innelettlItia§ti, w.; igruOin, w.; -lab; 1.;
gout, m. = planeetljbaan, -groep; -jaar ;
-loop.
*iattetenlItneffer, m.; .11410, m., ',Milan,
=
planetelimeter; -stand; -stelsel.
*lanetoi'b, m. —en, —en = planetolde.
= planmatig.
plastle'rett, Id)w. (ti.) ---- (met.) planeeren;
(papier) lijmen; (den grond) vlak maken,
effenen. litanierlAntnter, m. = slechthamer.
*lattierlooffer, m. = lijmwater.
*ioniglob', m. —en, —en = planisfeer, wereldkaart. lianintetrie, tD. —, —It = planimetrie.
= planimetrisch.
*ian'faninter, w. = kaartedeptit (bij den
generalen stal).
13Iattle, w.
—n = (zware) plank, scheepsplank; houten heining, schutting.
*Murcia', w. —, —en = schermutseling,
voorposte-, tirailleursgevecht. plan'tein, 143).
(1).) = schermutselen, tirailleeren.
Plan'ten, Ito). (b.) = met planken beschieten,
betimmeren.
*Meier, m. —s, — = tirailleur.
platilhol; -bol.
laan'Iltottrab; *toning
iaan'to6 = stelsel-, ordeloos, onoverlegd, in 't
honderd. *lattlefigreit, w. —, —en = stelselloosheid. = plan-, stelselmatig.
PInttiteit, Id)w. (b.) = plassen, ploeteren.
ilionf4erer, w. —, —en = geplas, geploeter.
*lattlpiegel, m. = vlakke spiegel.
*lotto* (spr.: ...taazje), w.
—n =
plantage.
iiiant'f4en ufw. zie pianfcb en ufw.
Vangibergang, m. = overweg (vlak).
= wel-overdacht, stelselmatig.
Vattgoagen, m. = huifwagen, huifkar.
Plategeldpitett = terreinteekenen.
Vaignrei', tD. —, —en = gebabbel, gewauwel.
*iniVinrer, m. —s, — = babbelaar, wauwelaar.
iiiati'perbort = babbelachtig, -ziek.
finftlgrelt, W. — = babbelachtigheid.
inriatein, I. = getater (van kleine kinderen),
gekeuvel. 131Wpertiele, *tette, w , alma, I. =
babbelkous. OfitiVinat, ftw. (b.) = babbelen,
snappen, keuvelen. *iap'pertaf0e, w. =
babbelkous.
Id)w. (b.) = blerren, schreeuwen,
huilen, [brullen, loeien].
Viiifice, I. —s = ple(i)zier, vermaak; iebes
Zierten bat fein 143 . ten = ieder zijn meug,
iedere gek heeft zijn gebrek, iedere zotheeft zijn
amuzant, vermakelijk.
marot.
1. —5, —s = plasma, bloedwater;
(soort) chalcedoon (halfedelsteen).
w. — = plastiek (boetseer-, beeldhouwkunst; aanschouwelijkheid). = plastisch, aanschouwelijk.
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(spr.: ..6), 1. u. m. -s, -s u. .. itren=
plastron : borststuk, steekblad.
*lata'ne, w. -, -n = plataan.
*lateen' (spr.: . .too), 1. -s, -s = plateau
(hoogvlakte, prezenteerblad).
*Win', 1. -s, *feline, 1. -s = platina.
platin'Oaltig = platinahoudend.*latitt'papiev,
1. = platinapapier.
Vale(n), m. = Plato. Vato'nifev, m. -s, Platonisch wijsgeer. ptate'nittft = Platonisch.
platttlfl = plas! pats! klets! plat(d)en, fcbto.
(1).) = plassen, kietteren. platte0en, iftw. (h.) =
plat slaan, ook = platich en. plattiOnt, icbte.
(1).) = kletteren, kabbelen; plassen, ploeteren.
platKiiitlig, plattOig = breedvoetig; lomp,
onbeholpen.
Platt = (non Steiner*, Stint, Erbe, Zad), Wu13,
%ale, 3anb, Sprache) vlak, plat, gemeen, onbeschaafd; [ronduit, rondweg, vol, klaar] ; p. nor
bem Wittb = vlak voor den wind; id) war
gan3 p1. = totaal verbouwereerd. Matt, 1.
-(s) = Plat(-Duitsch). Vattbvett, 1. = strijkplank. Vattsten, 1. -5, - = plaatje. Sett.
eclatr° = Plat-Duitsch. 131ete, w. -, -n =
plat vlak; vlakte, plateau; plaat (van steen,
glas, metaal enz.); groote tegel; blad (van een
tafel); (zand)plaat; (platte) schotel, prezenteerblad ; kale kruin, tonsuur; kale plek (in 't taken,
op den vloer e. d.); ((Mutt.) (dieve)bende.
Valle, w. -, -n = ('t) strijken; strijkijzer;
platboomd vaartuig (vooral op de Donau).
Vattei0, m. -es, -e, Vatteite, w. -, -n =
pladijs, platvisch. Vatteitett, 1. = strijkijzer;
(ook) groote voet. [platten, Km. (h.) = (af)platten ; met tegels beleggen; en = p tattier en]. platten, id)w. (h.) = pletten, afplatten;
(linnen enz.) strijken, persen. Vattenabiug,
m. = stereotiep-afdruk. *latter, m. -s, - =
strijker, perser, pletter. Vatterble, w. =
lathyrus. plattevbing6' = volstrekt, teneenenmale, ronduit, -weg. Vattevitt, w. -,
-nen = strijkster.
Vattiffile°, m.; ',form, w. = platllvisch; -form
(v. d. tram: balkon).
*lattivau, w. = strijkster. Vattfuts, m. =
platvoet (ook de namiddagscheepswacht). Sett.
tiitig = platvoetig, met platvoeten. Vattfteit,
w. -, -en = platheid (ook fig.), afplatting.
*tattOut, m. = plathoef (hoef en paard). plat.
tie'ven, Rip). (h.) = platteeren (metaal met ander
metaal overtrekken; opsieren, opsmukken);
plattierte Entriirtung = geveinsde verontwaardiging. Vattlopt, m. = plathoofd, domkop. VattinatiOine, w. = pletmachine.
Vattntena'ge (spr.: . .naazje), w. -, -n =
platmenage, tafelstel (voor olie, azijn enz.).
VattntilOte, w. = pletmolen. Vattnate, w. =
platte news, platneus. *lattner, m. -s, - =
harnasplatemaker ; pletter; geschorene (paap).
*lattvele, w. = muurpeper. Vattitic§, m. =
platte steek. Vattlettvnt, m. = platworm.
*lattgeget, m. = vlakke, platte dakpan.
*tall, m. -es, 431Eite = plaats, ruimte, plein,
stad (vooral hand.), vesting, zit-, staanplaats,
rang, ambt, betrekking; plaat; (bieies Wort lit
bier) nicht am 131. = niet op zijn plaats, niet
gepast; einen an ben richtigen 431. itellen = iem.
op zijn plaats zetten; nehmen Ste 431. = neem
plaats, ga zitten; einem qm. moclen = voor iem.
plaats makers, wijken; 131Ette beitellen, belegen,
reiervierett = plaatsen bespreken; [einer Witte
131. geben = aanhooren, toelaten; 431. greifen
(non Steittungen u. a.) = zich vestigen, veld
Vajtvote

Menu'.

winners] ; 131. ba! = ruimte! O! = krak! klets!

iu, ook = 0103. 43tairagent, m. = plaatselijk

agent. Valrangtt, w. = plein-, ruimtevrees.
VaCbiutte, iv. = klapbus.
Vairc§en, f. -a, - = plaatsje, plekje; tabletje,
flikje, pastille.
*lat5e: Irieg bie 13! = barst! Oleg**, 1d)w.
(h. u. 1.) = plassen, knappen, kraken, springen,
knetteren, openspringen, barsten; (es regnet)
ba13 es platt = dat 't giet; aufeinanber p. = met
elkaar in botsing komen. Oleic**, ichw. (h.) =
knallen; klappen, kletsen; lappen; (gloeiend
ijzer) (af)koelen; (een boom) merken. Valy.
fur*, te. = plein-. ruimtevrees. Valrgebratub,
plaatselijk gebruik.
VaClIfarte, tv.; stettutn18, w.; .tonnnanbant,
m.; =major, m.; .ntavit, m. = plaatsilkaart
(in trein); -kennis; -kommandant; -majoor;
-markt.
VaCpatrotte, w. = losse patroon. Vati'prefO,
m. = plaatselijke prijs. 13la1rregett, in. plas-, stortregen.
VatilMeu, w. = plein-, ruimtevrees. Vatr.
tOelen, IN. = plaatskosten. *latrbevOattnitte,
131. = plaatselijke omstandigheden. Platy.
toetOtel, m. = lokale wissel, plaatswissel.
*laubevet, -, -en = kout(erij), causerie,
praatje. tau'berer, m. -a, - = babbelaar,
prater, causeur. plau'bevOatt = babbelachtig.
Vateberba(tigfeit, w. - = babbelachtigheid.
Vau'brevin, Vau'bevin, w. -, -nen = babbelaarster. plait'bevn, id)w. (h.) = babbelen,
praten, kouten. Olau itieclaut = (qt.) babbelachtig, praatlustig.
*latt'bevilitabMen, 1.; a ittitibtig n, I.; gtattbe, w.;
.titc14, m. = babbelllhoekje (boudoir); -uurtje ;
-kous; -tafel (kletstafel).
*tante°, m. -es, -e = kout, praatje. plau'IMett,
itw. (h.) = babbelen.
Olauft'bel = plausibel, aannemelijk.
Vaulteründ, m. = bolle blaasop, opgeblazen,
ingebeeld iemand. plault(e)vig = opgeblazen,
verwaand. plan'ttertt, icbw. (1).), 404 pt. = de
veeren opzetten, zich opblazen.
plaub: = plot! bom! smak! Van'ie, ID. -, -11
= buik; (eetbare) ingewanden; bie c-Pl. judt
ihm = hij wordt kwaad. plau'en, icl)w. (h.)
= vallen, ploffen; hosklossen.
*Inlet, 1. -s, -s = placet: goedkeuring.
*lebelev, m. -s, - = plebejer. Vebelertum,
1. = plebejerdom, plebejers. plebelitt° =
plebejisch. Vebitait, 1. -(e)s, -e = plebisciet, volksbesluit. *lebb, w. -, V., in. -es
= plebs.
*tette, w. -, -n = bankroet, faljiet; 13.
mad)en = bankroet, over den kop gaan; 0.
geheit, mad)en, fein = bankr. enz. gaan, zijn.
lIei'tebruber, ottat°ev, Venter' (spr: • .tjee),
m. = bankroetier.
Veta'bett, $1. = Plejaden (de 7 dochters van
Atlas en Plejone); zevengesternte.
Valve**, I. -5, ..tren u. ..tra = plektrum,
citerpen.
Vettilm, w. -, -tt = lompe Sabel, kaasmes;
smeris, klabak; slappe drank, nat. pIenePerit,
idnn. (f).) = ploeteren, plassen; pimpelen.
Vettar'lltiOng, w.; .bertantmlung, w. = voile,
vereenigde zitting; v. vergadering.
*tenipotette, w. - = onbeperkte volmacht.
*fettle, w. -, -tt, Vettlen, m. • -s, - =
43olenta.
Venlevbetviek m. = regelmatige houtkap.
Ineittunt, 1. -s = plenum, voltallige vergadering.
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iadei.

IileonaOlnu5, 111. —, „men = pleonasme. 41114 zie 131013.
Oleona'itifit = pleonastisch.
iltubial(e), 1. —a, ..ale(s) = pluviale (mantelvormig priesterkleed). Wubiole, m. —s, —s =
illielOi zie Slretbi.
43tetbo'va, tv. — = plethora, volbloedigheid. Pluviose, regenmaand.
431eu'e1itanne, tv. = drijf-, krukstang.
,. M. = per artonat. P. M. = pro memoria.
Vieuvelie', to. — = pleuritis, pleuris, borst- p. m. = per mille. Pma. = 3rima (Uled)fel).
vliesontsteking.
$neuntalit, w. — = pneumatika (leer van
431enretele (spr.: pleureuze), w. —, —n = de beweging der lucht); V., m. —s, ---e =
lucht-, binnenband. Oneumatift4 = pneuma-,
rouwband, pleureuze, groote hoedveer.
tisch. 43neumouie', w. — = longontsteking.
13lenrili6, tv. — zie $leurefie.
*0, m. = Po (riv.).
131iittanter zie 13flicbtanfer.
13Ciev'augen, $1. = leepoogen. Wie'ren, fcbtv. 43O'bel, m. —S = gepeupel, plebs, gemeen.
(b.) = knipoogen, gluren. plie'rig = leepoogig. 135belei', w. —, —en = grofheid, gemeenheid.
plieftern, fcbto. (b.) = (gwst.) pleisteren, OO'belOttft, 'natio = grof, gemeen, plat, laag.
stukadoren.
136'belbervIttaft, w. = heerschappij van
't plebs. 430'belfprt4e, w. = lage volkstaal,
*little, w. —, —n = flensje.
straattaal.
Plitelen, Rip% (1.) = huilen, grienen.
131in't0e, tv. —, —n = plint (order zuilen).
IWO, m. —es, —e = klop; ook = q3ocbipie1.
Olin*, w. —, —n zie 43Iinfe.
$ott'brett, f. = bord voor 't blufspel, blufbord.
Vo'r§en, fcbto. (b.) = kloppen, slaan, (erts)
lifilleeltreifen, in. = plisseestrook.
illonebe, iv. —, —n = plombe (tandvulling; stampen; {trotseeren, pralen, drukken, plagenj ;
loodje). plomble'ren, fdp. (1.) = plombeeren. an bie Ziir p. = aan (op) de deur kl.; (bas
*144: auf ben 13. = plots(eling).

VW m. —es, —e, *fat*, w. —, —n = voorn.
SWUM = plotseling, eensklaps; vlug. *IOC.

littfeit, ID. — = ('t) plotselinge.
fOlu i berOole, w. = pofbroek. plu'beren, fcbtu.
(b.) = opbollen, flodderen.

4111nmeau' (spr.: plume*, 1. —s, —s = donzen
dekbed.

plump = plomp, onbehouwen, lomp. *Wittln,

tv. —, —n = plomp (plant); (gwst. ook voor)
be funbbrunnen en $umpe. Oune#en,
rcbtu. (b.) = plompen, sjokken. *Ittutploit, to. —,
—en = plomp-, lompheid. W=0! = plompl
plofl Viumplad, m. = geknoopte zakdoek;
lomp, onbehouwen mensch; 13. ipielen =
zakdoekje leggen. Olumplen, icbtv. (1.) =
plompen, ploff en.
Olum'Oubbing (spr.: plOm,...), m. = plumpudding.
*fun'ber, m. —s = rommel, prullen; rommel-,
prulleboel. Viin'bever, m. —s, — =plunderaar.
$tun i berlItammev, w.; 'tram, m. = rommelllkamer ; -boel (-zoo).
*fitleberatath m. = vodderaper.
pliin'bern, fd)tv. (b.) = plunderer. *Iiitt'beruttg,
tv. —, —en = plundering. *filn'berung6.
juiftt, w. = plunderzucht. Olun'torig =
schunnig, min.
Illun'nev, litun'IMer, m. —s, — = (tech.)
plunjer.
Illutt'se, w. —, —n = (gwst.) bloedworst.
Murat', m. —s, —e = pluralis, meervoud.
$1ttval'enbung, to. = meervoudsuitgang.

13turaletan'tum, 1. —s, —s u. ..liatantum =

pluraletantum (alleen in 't meervoud gebruikt).

I. plu6 = plus. II. 431u4, 1. — = plus, overschot.
$111tO'betvag, m. = overschot, saldo.
*Iii14, m. —es, —e = pluche, pluis. piiiirWartig
= pluche-achtig.

13tuO'biffeveni, W. = saldo, overschot. 431u6'.
biftana, to. = meerdere afstand. lillublna4er,
m. = (gewetenloos) spekulant. lituti'mac§erei,
to. —, —en = (onmatig, ongeoorloofd) winstbejag, spekulatie.

13tud'quantOerfeEt(um), 1. —(e)s = plusquamperfekt, voltooid verleden tijd.

Otn i ftern uftv. zie plauftern itim.
Ifutartb', m. = Plutarchus.
Vutetratie' (spr.: . .tie), ro. — = plutokratie,
geldheerschappij. pluto'nife0 = plutonisch,
vulkanisch.

ber3) pod)t = klopt (onrustig, onstuimig); auf
(9iff.) p. = op iets pochen; (spel) bluffen;
(im Spiel) id) pod)e = ik roem. 43DAer,
m. —a, — = pocher; ertsstamper. *oc4'1jains

met, m. = stamphamer. 13otblniiftte, w. =
stampmolen. *otbitiief, 1. = blufspel. 41o4's

Wert, 1. = stamp- molen.

*Dere, to. —, —n = pok, puist. Ooefenartig =

pokachtig.
13orfennfieber, 1. , sgift, 1.; .grube, w.; .int0fung,
ro. = poklikoorts; -gif(t); -put (-Baal); -inenting.
puelentrant = aan de pokken lijdend; p. fein =
de pokken hebben;

43 . . e

( r) = poklijder.

ibelenlIfrantbeit, tv.; g narbe, to. = pokliziekte

(pokken); -put (-daal).
#oelennarbig = pokdalig, door de pokken
geschonden. t3od'bo13, 1. = pokhout.
*o'bagra, 1. —a = podagra, voetjicht, pootje.
ilobagrift, m. —en, —en = podagrist.
43obeft' zie 43ebeit.
43obefta', m. —(s), —s = (Ital.) burgemeester.
43o'beg, m. —(e)a, —e = achterste, pogo.
ibrbium, 1. —a, 13obien = podium.
litiem', 1. —a, —e = poeem, gedicht. $oefie', w.
—, —n = poezie. poefielod = poezieloos,
prozaisch, alledaagsch. lber, m. —en, —en =
poeet. gbeta'fter, m. —a, — = poetaster,
pruldichter. qbelit, iv. —, —en = poetika.
4welifcb = poetisch.
43oe'ge, tv. —, —n = (nrbb.) pad, kikker.
43ogront', m. —s, —a = pogrom.
$oint' (spr.: pogil), m. —s, —s = punt, oog.
*bile (spr.: poante), tv. —, —n = pointe,
hoofdpunt. pointie'ren, (spr.: poet/ ...), fcbtv.
(b.) = pointeeren, punteeren, stippelen, (in
't spel) zetten, wagen.
13triali zie 0 a ja33 o.
43orat i lpiel, 1. = (sport) bekerwedstrijd. *Wal',
m. —a, —e = bokaal, beker.
436'rel, m. —a, — = pekel.
4351eillbruit, 11).; . tat, I.; ifteiltb, 1.; .berinfi,
m. = pekelljborst; -vat; -vleesch; -haring.
#blein, fdm. (b.) = pekelen, inpekelen.
pofulie'ven, idm. (b.) = pokuleeren, lustig
drinken.
1301. = police: polis.
I. q301, m. —a, —e = pool; mit einem F13.
balten = gelijk opwerken met iem., iem. bijli houden. II. 13ot, m. —s = pool (haar op I luweel).
43elad', m. —en, —en = Pool. *Warfel', tv.
— = Polen.
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43olat'bar, m. = ijsbeer.
llotar'llegOebition ( g faiot),
.gegenb, w. =
poolllexpeditie (-tocht); -streek.
olarif anon', w. —, —en = polarizatie. tart.
fie'ren, fcfm.
polarizeeren.
— = polariteit.
43otarlifvei0, m.; .lanber, $1.; oneer, 1.;
'Item, = poollicirkel; -landen; -zee; -ster.
43ol'bev, m. —s, — = polder.
m. —tt, —n = Pool; q3. w. = q3 ol II.
m. u. 1. —(e)s = vlooiekruid.
*Wendt, w. —, —en = polemiek, pennestrijd.
liotelniter, tn. —5, — = polemikus. pole'.
utift4 = polemisch, twist... Oolentifie'vett,
idttn. (b.) = polemizeeren.
13o'len, 1.
Polen; nod) ift 93. nid)t Derloren —
nog is er hoop.
laoten'ta, w.
..ten u. —s = polenta (een
maispap).
13oten'te, w. = ((bautt.) politie.
I3o1'bb0e,
= poolshoogte.
$oU'ce (spr.: poliesse), w. —,
= polls.
iloti'eettittbaber, m. = polishouder.
(spr.: . tsji. .),
—z, —s =
Polichinel.
Nader', m. —s, —e = meesterknecht, werkbaas
(bij timmerlui en metselaars).
13otter'effen, 1. = bruineerstaal. polie'ren,
(I).) = bruineeren, polijsten (ook fig .).13olie'rev,
m. —s, — = bruineerder, polijster.
43otier'lleite, w. •, .bammer, m.;
nt. —
bruineer-, polijstilvij1; -hamer ; -staal.
13olie'rung, w. — = bruineering, polijsting.
$otittrnit, tv. —, —en = polikliniek.
Witt*, w. —, —nett = Poolsche.
43otilan'ber zie 43alifanber.
w. — =
m. —s, —=
politikus. potilifcij = politiek, staatkundig.
#otitifie'vett, fd)w. (b.)
politizeeren, (ir.)
tinnegieteren.
43olitur', w. —, —en = politoer, vernis (ook
fig.), glans.
w. — = politic; auf bie 3. geben =
naar de politic, naar 't bureau gaan.
43oti3eillagent, m.; -amt, 1.; .aufficbt, w.;
sbeantte(v), nt. = politiellagent; -bureau; -toezicht ; -beambte.
w. = politie. $oligei'bureau,
1. politiebureau. $oltierbiener, m. —
politieagent, -dienaar. liotiierbirettor, m. —
hoofdkommissaris van politie. Ootisei'buuttn' =
oliedom, ongepermitteerd dom.
oCi3ei'Ilgeri t, f.; stiunb, tn.; .ittiOettor, tn. =
politiellgerecht; -bond; -kommissaris.
iloti&ertontntiffar, m.
chef van 't politicbureau. 3)3oliieileutnant, m. = inspekteur van
politie. = van de politie, politie... ;
auf p em Sege = bij politiemaatregel.
pott3eilicterieft6 = vanwege de politic.
m. = minister van politie.
illotiierorbnung, w. = politiereglement.
43oliiei'Ortifibent, m. = direkteur van 't departement van politie, prefekt van politie.
rittter, m. = politierechter. D Cil ei'f pion,
m. = politiespion, speurhond van de politie.
Oolisei'fatOe, w. = politiezaak. 13oti3erier.
onder-inspekteur van politie.
geant, m.
w. politiekamer. 13oli3ei'.
ftunbe, w. = sluitingsuur. 13o1i3ei'berge1)(e)n,
1. = overtreding van een politieverordening.
$lotivi'berorbnung,
= politieverordening.
13oti3eiltiatte, w. = politiewacht.
bertuattung, w. = politie.131013eiluagen, m. =

ibmabenOengit.

gevangenwagen. 4111013eiluelett, 1. = politiewezen.
= strijdig met politie bepalingen, ongepermitteerd; p. bumm zie,
poll3eibumm. 43oli3ife, m. —en, —en =
politiedienaar, -agent.
430ii3le zie 43olice.
Wit m. —z, —e = (ruff.) regiment; (nrbb.) big.
%era, w. —a, —5 = polka. $ollatode, w. =
polkalok.
fd)w. (b.) = (nrbb.) pulken.
m. —s, —e = (nbb.) bol, hoofd, pluim;
hoofdelijke stemming.
43oUte zie
13o1lett, m. u. f —s = pollen, stuifmeel.
$oll'utebt, I.
middelsoort mel.
Oolltifc0 = Poolsch; p e 03irtid)aft = huishouden van Jan Steen, Poolsche landdag;
(es gent ba) p. fiber Ed = slordig toe; p.. en
Vibicbleb nebmett = zonder groeten heengaan.
Ibtottale, (olonaile), tn. —, —n = polonaise; (in distributietijd) rij.
Oollter, 1. —s, — = (draag)kussen, matras,
zie
peluw, bolster, bulster. Vollterer, —s,
olftermad)er. 43ol'iterlytare, = vulsel,
vulling, paardehaar. 13tWiterntatter, m. —
stoffeerder. pol'itern, ftw. (ti.) = van kussens
voorzien, bekleeden, opvullen, kapitonneeren,
Vollteritubl, m. = kussenstoel, bekleede stoel.
w. = bekleede deur. 13o1'iterung,
ID. — = ('t) stoppen, vulling, bekleeding,
kapitonneering.
$orterabenb, m. = vroolijke feestavond v6Or
den bruiloftsdag, polteravond. *ollerer, m.
—5,
= bulderaar, bulderbast, levenmaker.
woel-, klopgeest, bulderollergeift, in.
spook. 43oVteetantuter, tn. rommelkamer.
Vollern, icbw. (l.) = leven, spektakel maken,
stommelen, bulderen, razen.
Ooltp§votte (spr.:.. kroom) = polychroom, veel.
kleurig. 43oltyftrontie' (spr.: . . kro . .), w. — =
polychromie (beschildering van bouw- en beeldwerken). 11014e'bev , f —s, — = polyeder,
veelvlak. $ottigatnie', w. — = polygamie, vealwijverij. 13oltmlotle, ta.
= polyglotte,
veeltalig boek. *Soltigtortenbibet, = Polyglotbijbel. 43ottnote, 1. —5, —e = polygoon,
veelhoek. 13ottigraKr, m. —en, —en —
polygraaf, veelschrijver. 43ottAt'itor, m. —s,
..to'ren = polyhistor, veelweter. $ottAtott'.
nia, 43ottint'nia, w. = Polyhymnia (muze van
den zang). pottnnorpfy = polymorf(isch) (in
veel vormen vddrkomende). ilottwelten, 1. —
Polynezie. #ottpte'lift0 = Polynezisch. 4310.
nom', 1. —s, —e = polynomium, veelterm.
*OW, m. —en, —en = poliep; (spott.) smeris,
klabak. Oottypettavtig = poliepachtig.
liottObent', m. = Polyfemus (de vreeselijkste
Cykloop).
glottiOtionie', w. — = polyfonie, veelstemmigheld. VotHIHn'beton, I. —a, ..beta = polysyndeton (opzettelijke herhaling van 'tzelide verbindingswoord) . potHitntbeli
= polysyndetisch.
ilottitecOltifet, m. —s, = polytechnisch
student. 43ottitet4Ititunt, 1. —s, .. fen u. . . fa =
polytechnikum, polytechnische school. 010.
tee§'nif0 = polytechnisch.
43o14tfieiWntuO, m. — = polytheisme, veelgodendom. $oltitbeift', m. —en, —en =
polytheist. pottittoritiftt = polytheistisch.
13onta'be, —n = pommade; (bas ift mit)
gam 13. = totaal onverschillig. $onta'ben.
= pommadedoos, (spott.) geparfubiittle,
meerde jonge dame. 13onta'bettOengft, m. —
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geparfumeerd heer. Itenta'big = flegmatiek,
kalm, onverschillig, geblazeerd. tiontabifie'ren,
= pommadeeren.
id)w.
*enterateae, w. = oranjeappel; (bilj.)
pomerans; (stud.) landmeisje; was tierftebt ber
Sauer von 13...n? = wat weet een boer van
saffraan? vgl. art usiate en Z dj s. *Itinerate.
iettbattot, =oranjeboom.13outeranlettbliite,
w. = oranjebloesem. itenteran'aenfarbig =
oranjekleurig. *omerateaengarten, m.,
1. = oranjerie.
*onterateaettlibi, 1.; daft, nt.; w.;
•Waller, 1. = oranjellolie; -sap; -schil; -water
(orangeade).
Vout'utev, nt. —n, —n = Pommeraan. Own':
mer(i)10 = Pommersch. *ent'ute-rn, I. =
Pommeren.
*ontolog', m. —en, —en = pomoloog, ooft—n =
(bouw)kundige. *ontelogie',
Pomona
w.
ooft(bouw)kunde.
(godin van den ooftbouw).
*owe, m. —(e)s = pronk, staatsie, praal.
*etuttabour' (spr.: . . doer), m. —s, —e u. —s
retikule.
Pompejaan.
*ent4teia'ner, m. —s, —
Pompejaansch.
.ttenWeitt'ttif0, ltontlteliftt
Pompeji.
*outtteli, 1.
*onetteltnu0, m. —es, —e, liottepelutttle,
pompelmoes (0.I. groote sinaasappel).
zwierig, weidsch, pronkerig,
oentit'4aft
statig. Votttplytftigteit, — zie I3omp.
*omttier' (spr.: pompjee), m. —s, —s = pompier, brandweerman.
#ontpild' zie pompbaft.
liotnuAel, m. —a, — zie Zorid). *omu'Oe14•
domkop; lomperd.
fopf, m.
*Ottallebeg, m. = strafwetboek.
Oonie'vett, (f).) = poneeren, stollen;
einem eine WIctid)e Wein p. = op een flesch
wijn trakteeren, fuiven.
*Onitentiatrier, m. —s, — penitentiarus,
boetpriester, biechtvader. *Ottitenr, w.
—en = penitentl y , boete(doening), marteling.
out o.
—n = pont; ook
*otete, to.
= ponti*otetifeg, m. —(e)s, —e, u.
fex, hoogepriester. Oentififfelibu4: in 13. = in
pontifikaal. 13otttifitaliett, = pontifikaal,
(bisschoppelijk) ambtsgewaad. 13otttifirat, 1.
—(e)s, —e = pontifikaat, hoogepriesterambt,
pauselijke waardigheid.
enti'niftite Siimpfe = Pontijnsche moerassen.
*on'titt6 (t ts), m. = Pontius; vgl. q3l1atus.
—, —5 = panto (in 't omber).
ponton.
*enton' (spr.: OW, m. —s, —s
*ontetebriitfe, w. = ponton-, schipbrug.
pontonier.
*Monier', tn. —s, —e
*Ott), m. u. f. —5, —5 u. ..vies = pony,
paardje.*e't0frattlett, stead*, 13I.=ponyhaar.
*eel (spr.: poel), m. —5, —s = pool (handelst.:
een soort „ring").
vogelverschrikker,
*oltatta, m. —es, —e
boeman, drommel, duivel.
= pope (priester van de
*elm, m. —tt,
Grieksche kerk in Rusland).
(gwst.) boeman; vuilikje;
*tepel, m. —a, —s
pulk.
*o4telite, m. —a, —5 = popeline.
pe'pein, icbw. (b.) = (in ber Rafe) pulken.
= armzalig, min, schriel.
ee', m. —s, —a = achterste, popo.
popular' = populair. potntlarifie'rett, 10w.
= popularizeeren. $opulatite, w. —
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populariteit. *otntlatien', w. —, —en =
populatie, bevolking.
—n = porie.
pot W' =
4lo're,
to .
p
—n = pornografie,
*orttograttiiie, w.
vuilschrijverij.
w. — poreusheid.
*erAty, m. —s, —e = porfier, purpersteen.
Por'Obigirrtig = porfierachtig.
orree', m. —s = prei.
*int' m. —(e)s, —e = haven (vooral fig.).
portaal, hoofdingang.
1. —s, —e
*ortedtaile (spr.: . sjeze), m. =
draagstoel. *ortefeuille (spr.: . .16j), 1. —s,
—s = portefeuille. *ortentanteau' (spr.:
..mcltoo), 1. —s, —s = mantelzak. *orte.
monnaie' (spr.: ..ne), 1. —s, = portemonnaie. *ortepee' (spr.: eepee), —a, —s
= porte-epee, dragon, degen-, sabelkwast.
*ortepee'untereffiaier, m. = onderofficier met
officierssabelkwast (Welbwebel, 0i3efeIbwebel
u. Wiibttricb).
*ev'ter, m. —s = porter (bier).
Vortfolie zie 1.3ortefeutile.
*nett zie $orto.
portier,
*ortier' (spr.: ..tjee), m. —a, —s
—,
koncierge. *ortie're (spr.: „Ogre),
—n = portiere, gordijn; portier (van rijtuig).
= portiershuisje.
*ortier6loge,
— = portiek, zuilegang.
*orlifud, m.
w. —, —en = portie. portio'nen.
Melte = bij porties.
portlandcement.
*ortlanbaentent, m.
*veto, 1. —s, —s U. ..ti = port, porto. Ver'to.
frei = portvrij, vrij van port, franko. tior'to•
aan port(o) onderhevig.
ufii0tig
*ortriit, 1. —(e)s, —e = portret. ttortriitie'rett,
id)w. (b.) = portretteeren. *ortriit'inaler,
tn. = portretschilder.
*Portugal, 1. = Portugal. *ortugiele, —n,
—n Portugees. portugielif0 = Portugeesch.
*orlulaf, m. —s = postelein.
port(wijn).
*ort'Wein, m.
*eradiate, 1. —a, —e = porselein.illorbeltats'.
bliim0en, 1. porseleinbloempje. Voraellalten
= porseleinen.
*oraellateilerbe, w.; •fabrif, w.; •0attbei,
m. = porseleinliaarde; -fabriek; -handel.
*oraellateAanbiung, w.; 'maim m.; 'mann•
faftur, re.; •ntaffe, w.; •Oen, m. ; •10neile,
PorseleinlImagazijn (-Winkel); -schilder;
ID. ;
-fabriek; -deeg; -oven (porseleinen kachel);
-slake
3oraellate1110iiffel, w.; •taffe, w.; -teller, m, =
porseleinen schotel; p. kopje; p. bord.
*oraellatetuare, w. = porseleinwaren.
*element', 1. —(e)s, —e = passement. *eta•
mentier', m. —s, —e = passementwerker.
*ofamentier'arbeit, m. = passementwerk,
passepassementerie. *ofantentlearen, 3I.
mentwaren, passementerieen.
*olaulte, w. —11 = bazuin; trombone;
in bie q3. Maim, rtoftett = op de b. blazen, de
b. steken, (uit)bazuinen. Polau'nett, Kw%
(b.) = bazuin blazen, (uit)bazuinen. 43olau'.
nettbliifer, m. = bazuinblazer, trombonist.
*olatettenengel, m. = bazuinengel, dikkertje.
*efaultettruf, m. = bazuingeschal.
Oefauttife, m. —en, —en = bazuinblazer;
trombonist.
*tele, ID. —, —n = veer-, penneschacht; pose,
poze; in bie 13..n gebeit = naar bed gaan.
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lioferbon, m. = Poseidon, Neptunus, zeegod.
43olentuffel, 1. = Nergenshuizen, Lutjebroek.
lloittiott', to. —, —en = pozitie, stelling,
howling, ligging; voorstel, voordracht; post
(op begrooting, balans e. d.).
= pozitief, bevestigend, stellig.
I. polittW,
II. 13olitite, m. —s, —e = pozitief, stellende
trap. III. iblitite, 1. —s, —e = pozitief(beeld).
— = pozitivisme.
43o1itiM'tnu4,
*Ohm', w. —, —en = postuur.
43orie, w. = grap, scherts, aardigheid,
klucht; 43. .n reif3ett = grappen maken,
uithalen; bas Rub alies $..n! = dat is allemaal
gekheid 1 vgl.3 o I fen.
fd)tv. (b.) = knutselen, peuteren.
m. —s, — = voorhamer.
*Olen, m. —s, — = streek, poets; einem
eittett q3., fpielen een p. spelen, bakken;
bir Atm 43. = ondanks jou, of je 't goedvindt
of niet. porfettOaft = kluchtig, grappig, zot.
13orlenutadgr, /utter, m. —s, = grappe-,
potsemaker. 43orfenoper, to. = kluchtopera,
opera bouffe. liorteureiterei', w. = grappemakerij. 1. = klucht(spel),
grappemakerij. 48olleufpider, m. = kluchtspeler.
poffeffib' = possessief, bezittelijk, 13offeffr.
b(unt), 1. —5, .. De u. ..va = possessivum,
possessief, bezittelijk voornaamwoord.
poffierlii6 = grappig, komiek, potsierlijk.
43offier'itc§feit, w.—,— en = komiekigheid enz.
13oft, w. —, —en = posterijen, post(kantoor,
-wagen); tijding, boodschap; [post = 80M,
bedrag] ; (brief e) auf bie 13. tragen, geben =
naar de post brengen, posten; (bie 1j3.) ift nod)
nicbt eingeIaufett = nog niet binnen; mit
tvenbenber, umgebettber 43., mit 91ildfebr ber
43. = per omgaande; 43.. en tragen = praatjes
rondbrengen, -strooien; (bas gebt) wie auf
ber 43. = vlug, stipt. 13oftagent, m. = brievegaarder. poitalife4 = postaal, voor, van de
posterijen, post...
430ftatttettt', —(e)s, —e = postament, voetstuk.
lbgt'autt, 1. = post(kantoor, -administratie),
betrekking bij de posterijen. 43oWnttitalt, to. =
postkantoor, posterijen. 43ort'atttoeifung, w. =
postwissel. 43oft'arbeit, werk aan de
post; (fig.) spoedeischend werk.
w.; .aubtoei0, m.; .tutto, 1.;
.beautte(v), m:; gbebiirbe, u).; .berit§t, m.
= postilkwitantie; -bewijs; -auto; -beambte;
-administratie; -bericht.
43ottlbefteillein, m.; -bolt, m.; Bute, m.;
',bureau, 1.; w. = postllbestelbiljet;
-bewijs; -bode; -kantoor; -sjees.
435itc§ett, 1. —s, — = postje. 13oftbautpfer, m.,
bautpfOiff, 1. = mail-, postboot.
poitbatie'ren, itto. (b.) = postdateeren.
w.; sbienit, m.; .birettor,
m. = postildeklaratie; -dienst; -direkteur.
3olteltager, m. = kletsend twiststoker.
43olten, m. —5, — = (wacht)post, schildwacht;
plaats, betrekking; partij (waren); post,
artikel (van een rekening); kleine geweerkogel;
auf t3. fommett, Sieben = op wacht komen, de
wacht betrekken; t3. iteben = posten; op post,
op schildwacht staan, wacht houden; vgl.
aufbeben, verIoren, vorfcbieben. lio'ftett',
tette, w. = postelinie, -keten. 413eltettlauf,
m. = postdienst, -regeling. 43trftettlittie
Polteittveile = post voor post.
po
• s'te restan'te = poste restante. Mottexpe.
w. = klein postkantoor]. illoft'fack 1. =
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postbus. 43oftlelleilett, 1. = brievemaal, -zak.
poit'frei = post-, vrachtvrij, franko. $oft'frei.
Oeit, w. = vrijdom van port. iitoft'fillyer, m. —
kondukteur (van een diligence). 43oftgelb, =
(brief)port; postgeld.13oft ibalter, m. —s, — —
postmeester, -(paarde)houder. 43oft0alterer, w.
—, —en = ambt, woning van den postmeester,
paardepost, posthouderij. *oft'Oand, 1. =
posthuis. 13oft'bilWitelle w. = hulppostkantoor (op 't platte land). i3oit'4ortt, 1. —
posthoorn.
poftbutn' zie p o it u m.
posteeren, plaatsen.
poitie'ven, id)w. (I).)
43oftit'te, —, = postille, stichtelijk boek.
43ottittion' (13oitiffott'), m. —5, —e postiljon.
13oft'infpdtor, m. = inspekteur bij de posterijen.
Voit'fatefdie, w. = postkoets, -sjees. 43oftlarte,
= postkaart (v. d. postverbindingen, reiskaart
v. d. post, lijst voor een besteller); briefkaart; t3.
furs 3ttlattb, furs 9Iuslanb = binnenlandsche,
buitenlandsche br.; 43. mit (be3ablter) 9inttvort,
mit 91iidantwort = br. met betaald antwoord.
Vott'littepper, m.; =inset*, m.; grotto, 1. —
postilpaard; -bediende; -pakket.
=
Voit'llonbention, w.; .futic§e,
ventie; -wagen (diligence).
Portlagerttb = poste restante.
vitilutarte, to.; %melte, w.; otteitter, m.;
otarfptatinte, = postlizegel; -mijl
(7.5 E.M.); -meester; Orembours ; -bewijs.
poittutnteran'bo = postnumerando, nabetalend,
met nabetaling, later betaalbaar.
*o'ito fallen = post vatten.
ibit'llorbmtng, w.; xpatet, 1.; spaiet'abreffe,
w.; .papier, 1.; .040, 1. = postilreglement;
-pakket; -pakketkaart; -papier; -paard.
postrecht (nl. tot 't houden van
13oft'retfit, f.
postpaarden). $oft'reRal, postrecht, recht
van posterij. 41oft'veilenbe(v), m. = diligencepassagier. 43oft'veitev, m. = postrijder, koerier.
= posterij-, postzaak.
lbottlar§e,
w. = mijlpaal. Vott'lc4affttev, m. = kondukteur. 43oftleOetf, m. = postcheque. 43ottidost.
orbuutto, w. = postchëquewet. 13oftlited.
tonto, 1. = postrekening, gironummer.
iched. stub 0Wrobertebr, m. = postcheque- en
m. = (post)regu;
girodienst.
dilligencebiljet. 13oft'fc§iff, 1. postschuit,
-schip. 430104(10, m. = sluiting(suur) van de
post. 13oft'f(tveiber, afervetiir, m. = postschrijver,-klerk.iliottit§toebe,nt. =postbeambte.
43oftlfript, f. —(e)s, —e, 13oftfteiplutu, 1. —s,
postskriptum.
. . fa
Oort'llipav'falle, w.; qtation, w.; .iteutpd, m.=
postlispaarbank; -station (-halte); -stempel
(-merk).
13oft'itvate, w. = hoofdweg, groote weg.
!tube, w. = postkantoor.
43oftlieltium, 1. —5, ..nien = postscenium,
ruimte achter 't tooneel.
m.; -taube, w. = postildag
43oft'lltag, m. ;
(als de post komt); -tarief ; -duif.
1. —(e)s, —e = postulaat, vereischte.
poitulie'rett, Rim. (b.) = postuleeren, eischen,
vorderen.
Ooftttne = postuum: nageboren, nagelaten.
13oft'llbediattb, m.; .berbinbung, w.; :herein,
m.; .bertrag, m. = postIlunie (-vereeniging);
-verbinding; -unie; -traktaat.
13oft'llbertoalter, m.; .bettvaltuttg, w.; .bovIt§ufl
m. =post!Idirektetu. ; -administratie; -voorschot.
illointutnett, m. = postrijtuig (v. d. trein); ook
utid) e. liofttottgettattitalt, w. = diligence-
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onderneming, messagerie. *oft'Wetblet, m. =
wisselplaats (voor postpaarden). poit'wenbenb =
per omgaande.
13oft'llivertieit§en, 1.; .tvelen, 1.; •sei4en, i.;
.ittg, m.; m. = postfizegel (frankeerzegel); -wezen (posterijen); -merk; -trein;
-dwang.
*otentlinft§e Zavfer = schoonschijnende
drogbeelden, oogverblinding.
lilotentat, m. —en, —en = potentaat, machthebber. *Wattle, 1. —5, —e = potentiaal
(energie, werking, spanning). otentialib, m. —
= potentialis, mogelijkheidsvorm. potentiett'
(spr.: . Asia) potentieel, mogelijk. 43otette,
w. —, —en potentie, macht; Sur britten 3.
erbeben in, tot de derde m. verheffen.
twtenaie'ven, ittn. (b.) = potentieeren, tot
een hoogere macht verheffen.
*otevitte, w.
= poterne, uitval-, sluippoort.
Ilet'Oouvri (spr.: potpoerie), 1. —s, —s =
potpourri.
*oWbantev, tn. —s, — = Potsdammer; onnoozel man, dupe. *atirbovf voor 43otsbam.
*oft, m. —s, —e = (nbb.) pot. 430traltbe,
iv. — = potasch. 43ottfiltb, m. = potvisch. 43otelot, 1. —(e)s = potlood (zwartsel).
#14(6filf, .tattlettb); drommels1 sakkerloot!
— = poudrette,
*oubvetle (spr.: poe .),
stofmest.
—/t = poule : pot
*mete (spr.: poele), tD.
(bij 't spel), gezelschapsspel.
*ouvpartev' (spr.: poerparlee), f. —s, —s =
pourparler, bespreking, praatje.
pouffie'vett (spr.: poess . .), ftw. (ti.) = pousseeren, drijven, in bescherming nemen; (ein
Ilitibten) 't hof maken.
On'tner = arm(zalig).
*oiinotatt'evbe, w. = puzzolaanaarde (voor
cement).
P. P. (praemissis praemittendis = vooropgezet
wat vooropgezet moet worden, als hoofd in
brieven e. d.) = M. pr. = per.
een pree, iets voor
baben
1.: bas
hebben.
pviiantbutie'ven, fttn. (b.) = preambuleeren,
een voorspel spelen, (lange) inleiding maken.
—n = $friinbe.
*viiben'be, tn.
13ra't§er, m. —s, — = bedelaar, vrek. Ora'.
Om, ftw. (b.) = bedelen; schrapen; snoeven.
*vat*, — = pracht, staatsie, praal.*vaciit.
auftuattb, m. = prachtvertoon, weelde.*vacW.
aufaug, m. staatsie, pronk. 13ra4faubgabe,
= prachtuitgave.*vactebau, m. prachtig
gebouw. Vratftt'bett, 1. = praal-, paradebed.
*vaditeinbattb, m. = prachtband. *vaciit's
bimmel, m. = baldakijn, pronkhemel. pvtit§'
tig = prachtig, verrukkelijk, voortreffelijk.
*var§tijunge, m.=beste, flinke jongen.*vtutt'•
tafev, tn. = prachtkever, -tor. 43rai§tIlebe,
w. = pronkzucht. Oraditliebenb pracht-,
pronklievend. lircuttlutibet,f. = moo', kranig
meisje. *vaifit'ntertick m. = prachtmensch,
voortreffelijk man, mensch. /3rar4fitiiit, I. =
pracht-, pronkstuk. pratOtbott zie p r cb ti g.
*varbttuagen, m. = staatsiewagen, -rijtuig,
prachtige wagen. *vattrinert, I. prachtwerk. livattt'sintntev, 1. = prachtige kamer,
statie-, pronkkamer.
liabettination' op.—, —en = pre destinatie, voorbeschikking.43vilbeftinationWietoe, w. = predestinatieleer. prribettintevt' = gepredestineerd.
13rlibitattf, m. —en, —en = predikant, hulp-
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prediker.
—(e)s, —e = predikaat
(gezegde, titel, aanteekening op een schoolrapport).
= predikatief.
predisponeeren,
pvtibibponie'vett, film. (b.)
voorbestemmen, ontvankelijk maken.
potitioni , m. = predispozitie, ontvankelijkheid,
aanleg (voor ziekten bijv.).
prithonttnie'ven, icbw. (1.) = predomineeren,
de overhand hebben.
*eaten', m. —en u. —(e)s, —en = prefekt,
distriktshoofd. larlifettur', tv. —, —en =
prefektuur (prefektswoning, -ambt).
1. —es, —e = prefix, voorvoegsel.
*rag, 1. = Praag. *ra'ger = Prager; Praagsch.
*vit'g(e)eifett, 1. = muntstempel. 13viiig(e)•
w. = muntloon. fcbw. (b.) =
stempelen, munten, op-, indrukken; (aniin3ett)
slaan; (ins Oebetcbtnis) prenten. lra'ger, m.
—5, — = munter, stempelaar. *vit'gertolpt,
m. = muntloon.13vii'g(e)ftettipel, m. = munt(munt)stempelstempel. *viiig(e)itott, m.
machine.
pragutaliftt = pragmatisch, pragmatiek,
oordeelkundig, ervaren, vereischt.
priignane = pregnant, zinrijk, kernachtig.
1Orliattane, w. — pregnantie.
zie e cblagid)at. 43rii inuflg, w.
*vit`gung0Wevt, m. —=stempling,vau. =
nominale waarde.
OreiVitorilrb = prehistorisch, voorhistorisch.
pralen, id)w. (ti.) = pralen, pronken, pochen;
p. mit = pochen op, pronken met, zich laten
voorstaan op. *vaOilev, m. —s, — = praler,
pocher, bluffer; grof3er q3., fcblecbter 3abler =
groote pralers zijn slechte betalers. $vaOlerei',
tv. —, —en = pocherij, bluf, grootspraak.
pratyleviitt = pronkerig, blufferig. 43rabl'Oanb
m. pocher, pochhans, bluffer, blaaskaak.
*ratit'flutt, w. = praal-, pronkzucht.
—n =
*vabtn, m. —(e)s, —e, 13vairme,
praam, (modder)bak.
Vrairiat' (spr.: pre..) m. —s, —s = Prairial,
Weidemaand.
prejudice (vroegere
*vaittbie, 1. —es, —e
beslissing, uitspraak; nadeel , schade, verantwoordelijkheid); Otte meine l3. zonder
verantwoordelijkheid mijnerzijds. prof ubi^teii'
= prejudicieel, vooruitloopend.
fcbm. (1.) = prejudicieeren (op 't oordeel vooruitloopen; benadeelen, sthaden). Oviijubiiiev'ter
9Becbfel = verloopen wissel. pvtijubtaievilidi
*vettlit, tv. —, —en = praktijk, toepassing;

.. en = praktijken, listige streken. Watt'.
!ant', m. —en, —en = praktikant, volontair,
surnumerair. 43vartifer, m. —s, — = man uit
de praktijk, man van zaken. *vallitnO, m. —,

. . ler u. . . tulle = praktikus, praktisch mensch;
alter l3. = nude rot. pratitiftft praktisch,
praktizeerend. prattiaie'vett, idyw. (ti.) =
praktizeeren; einem etw. in bie (aus ber) Zafcbe
p. = iem. iets in zijn zak spelen, uit zijn zak pr.
m. —en, —en = prelaat, voornaam
geestelijke.43rtilatite, tn. —, —en = prelatuur
(waardigheid, woning van prelaat).
f. = voorbereiding; (meest)
*3riitimina'rien, = preliminairen, vooronderhandelingen.
*vatilten, *valitteW, M. = pralines.
I. prat = strak, stevig, vol, rond; (van een berg)
steil. II. *rail, m. —(e)s, —e = schok, stoot;
eM bumpfer $. = een doffe slag.
pratitett, fd)w. (1. u. I.) = schokken, stooten,
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bonsen, stuiten, springen; afstuiten (van kogels);
schieten (van de zonnestralen bijv.); eine p. be
bite = een stekende hitte ; [pralen].
draft, w. = veerkracht. 43ralticOttfl, =itch*,
m. stoot, schok,
zie
weeromstuit.
*htifit's
fcbw.
(b.)
=
preludeeren.
Ortitubie'ren,
blunt, —s, bien = preludium, voorspel.
fd)w. (b.) = premediteeren,
vooraf overdenken.
= premie.
*dilute, w,
*htilnienllanteibe, w.; agefOtift, 1.; slotterie,
431. = premiellleening;
w.;
m.;
-affaire; -loterij; -bewijs; -affaires.
*3rtilniettsa0tung, w. = premiebetaling, -storting; vgl. einmalig. Orlimfie'ren, ftw. (b.) =
een prijs toekennen, bekronen.
premisse, voorop—n
^3ramif'f e, w.
gezette onderstelling.
I. pran'gen, 1d)w. (b.) = prijken, pralen, schitteren; (zm.) prangen; fit p. = (ibb.) preutsch,
verlegen doen. II. *3ran'gen, 1. —s = pracht,
glans, praal.
*haulier, m. —5, — = schandpaal, kaak.
lhan'te, to. —, —n = klauw (van roofdier), poot.
iniinunteran'bo = bij vooruitbetaling, vooraf.
Ihtinunteran'bosaftlung, w. = vooruitbetaling.
lirentunterattr, m. —en, —en = prenumerant,
vooruitbetaler. Wiinunteration', w. —, —en =
prenumeratie, vooruitbetaling. Oviittuttterie'rett,
ftw. (b.) = prenumereeren, voorafbetalen.
OrtiorfuWe'ven, fcbui. (b.) = preokkupeeren.
Ihtiparanb', m. —en, —en = preparandus (die
voorbereid wordt voor kandidaat-onderwijzer).
*irtiintran'benanftalt, w., Ortiparanbe'um, 1.
—s, .. been = kweekschool (voor q3raparanben).
1. —(e)s, —e = preparaat. 43rtiOara=
tion', w. —, —en = preparatie, voorbereiding.
Oriiimrato'rifri) = preparatoir, voorbereidend,
-loopig. OviiParie'ren, ftw. (b.) = prepareeren;
auf (ltIL) p. = zich voor lets prepareeren.
Wiiimnberane, w. —, —en = preponderantie,
overwicht. Oviipouberie'ren, ftw. (b.) = prepondereeren, overwe'gen, 't overwicht hebben.
w. —, —en = prepozitie, voorzetsel.
—n = prairie.
w.
rarogatib', i. —s, —e, *harogati'be, w. —,
—n = prerogatief, voorrecht.
groen bergkristal.
*Blew, m. —5,
fentia = prezens, tegen*3rtilen6,
woordige tijd.
I. #rafent', 914 = prezent, tegenwoordig;
(mil.) in werkelijken dienst. II. *Mee, 1.
—(e)s, —e = prezent, geschenk.
Ihtifentation', w. —, —en = prezentatie,
aanbieding (van een wissel bijy.); voordracht
(voor een betrekking). prafentie'ren, fd)w. (1).) =
zich pr.,
aanbieden, prezenteeren; fir§ Or.
zich voordoen. *htifentierletter, m. = prezenteerblad ; (scherts.) sjieke plaats in schouwburg.
*Mem', ID. = prezentie, aanwezigheid,
tegenwoordigheid. thitlenegelber, 131. =
prezentiegeld. 43riiien3lifte, w. = prezentielijst. 13aileneftiivre, w. = werkelijke legersterkte. *htifeneseit,w. = werkelijke diensttijd.
13ra'fer zie 13rafem.
*riiferbatill', 1. —s, —e, *hliferbatiblnittel,
= prezervatief, voorbehoedmiddel.
—u. ..fi'ben, 13retlibent, m.
m.
—en, —en = prezes, prezident. 43rtiftbentett.
= prezidentspost.
Smitten,
43riiliben ' tenlIfteIte, w.; .1tu01, M.; 40aft, w. =

13rebigtbu4).

prezident-, voorzitterNschap; -szetel; -schap
(prezidium).
w. = prezidiale macht,
prezidentschap. Ortifibietren, ftw. (b.) (tat.) =
prezideeren, 't voorzitterschap uitoefenen in,
leiden. 1. —s, . bien = prezidium.
*rat, m. 43raffes = rommel; brasserij.
Orarfeln, ftw. (1.) = knetteren, kraken,
kletteren.
Smarten, fcbw. (b.) = brassen, zwelgen. Wafler,
m. —s, — brasser, zwelger, verkwister.
ihafferei', w. —, —en = brasserij, zwelgerij,
slemppartij.
prAfta'bet = prestabel, in staat lets te doen, te
leveren. w. —, —en = prestatie.
priiftie'ren, ftw. (b.) = presteeren, verrichten,
tot stand brengen.
Ortifinnie'ren, fcbro. (b.) = prezumeeren, voor—en =
onderstellen. *irnfutn(p)tion', 1:13.
prezumptief,
prezumptie. prftfunt(0)tib'
vermoedelijk.
*3ratenbent', tn. —en, —en = pretendent.
intitenbie'ren, fd)w. (b.) = pretendeeren, beweren, aanspraak maken (op). *htitenfion',
*hatention', w. —, —en = pretentie. pritteng
tiOØ' = pretentieus, aanmatigend.
*haler, m. —5 = Prater (park in Weenen).
13viite'ritunt, 1. —a, ..ta (grm.) preteritum,
verleden tijd.
m. —es, —e = pretext, voorwendsel.
Vrtilov, m. —s, ..to'rett = pretor.
ner, tn. —s, = pretoriaan (soldaat van de
keizerlijke lijfwacht in Rome). Wirtovtuilrbe,
43riittte, w. —, —en = pretorwaardigheid,
pretuur.
—n = klauw, poot, hand.
Wale, W.
Oreibalent = overwegend, prevalent. *hailer=
tens', w. — prevalentie, overwicht, meerderheid. Oresballe'ren, ftw. (b.) = prevaleeren,
't overwicht hebben, overwegen.
*ivectieni're, 1.: bas 43r. iptelen = anderen
voorkOrnen. 13rtibetttib'4aft, w. = preventieve
hechtenis. 13vtibentibIttatregel, W. = preventieve maatregel.*habentiblnittel, f. = voorbehoedmiddel.
= praktijk.
w.
..ben'3ien, *htisebenefalt,
Ihtise'bett&, 1.
m. = precedent, vroeger dergelijk geval.
43vii3e4rter, tn. —s, ..to'ren = preceptor,
onderwijzer.
*hiistOitat, 1. —(e)s, —e = precipitaat, neerslag.
precies; um neun libr prii3is(e) =
precies om 9 uur. prti3ifie'vett, icipm. (b.) -precizeeren. w. —, —en = precizie,
nauwkeurigheid, juistheid.
*Mb. = 43racbtbanb.
Or. apt. = per Eomptant.
Ore'bigen, ftw. (b.) = prediken, preeken;
3weimal prebigt ber 3rebiger nid)t (umfonft) —
de dominee preekt geen tweemaal voor 'tzelfde
geld; vgl. gelebrt. *Sre'biger, m. —s, — —
predikant, prediker; (bie Stimme) eines q3..s
in her Mite = eens roependen in de woestijn.
he'bigerin, w. —, —nett = predikantsvrouw,
predikante.*he'bigermantel, m. = predikantsmantel, soutane.*he'bigermatuk m. = predikheer, dominikanermonnik. *re'bigeritOttle,
seminarium. lhe'bigerrtanb,
w., .fetninar,
= predikantestand, geestelijke stand.
gsre'bigertuoOmmg, w. = predikantswoning.
*he'bigt, w. —, —en preek, predikatie.
*Ire'bigtand, f. = predikambt. 43re'bigtburb,
= preekboek.
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praaien.
Orei'en, icbto. (b.)
*rei0, m. —es, —e prijs, lof, roem; buit
(prijs); 3u jebem, um jeben 13. = tot (voor)
elken p.; urn feinett q3. = tot Been p. voor nog
zoo veel niet.
*reinangabe, w.; •aufgabe, w.; •auffttlag,
m.; •catOltbreiben, 1. (.attOtreibung, ro.);
4016, m. = prijsifopgave (opgave van den prijs);
-opgaaf (om een prijs to winners, -vraag); -opslag
(-verhooging) ; -vraag ; -bazis.
*rei011abbau, m.; •abfailag, m. = prijsfiverzwakking (-afbrokkeling); -vermindering.
*reiblibemettung ( gbereMmtng), w.; •beffe•
rung, w. = Prijaberekening ; -verhooging.
= prijsbeweging.
*reiWbetuegung,
iireinbetuerb, m.; •beinerber, m.; •berilerbung,
= medelldinging; -dinger; -dinging.
*reWlibiibuttg, to.; .bifferetta, to.; •britderei,
prijsilvorming; -verschil; -demping.
*mile zie Fl3riefe.
*reileibeere, n). = (roode) boschbes, vossebes.
prelien, ft. (1.) (preife; pries; priefe; preifel
gepriefen) prijzen, loven, roemen; was p. bie
bed*? = wat doet de snoek? preilenOtoert
prijzenswaardig, prijselijk.
*reiner4übuttg, ro.; •evutatigung (iertdebri•
gang), w. = prijsilverhooging (-stijging);
-verlaging (-vermindering).
*reiWfall, m. = daling (v. d. prijzen).
frage, m. = prijsvraag. #reib'geben, it. (b.) =
prijsgeven, overleveren, blootstellen. OrelWile.
tyünt = (met een prijs) bekroond. 13-refWge•
prijstit*, f. = jury. *reib'gettaltung, w.
= prijsgrens,
formeering. *reiWgrenae,
limiet. preiWiyatenb = prijshoudend.
(ongeveere) prijs. *rei4lonben.
OW,
w. = prijskonventie (soort kartel). *rei6'.
housing, 11). bekroning. *reWlurant, m.
—(e)s, —e = prijscourant. *veld'inge, to. —
stand van de prijzen; prijs. [prei4'111* zie
preiswilrbig].
*reiWillifte, w.; •notierung (inotii) tv.;
•rtiOter, m.; •riirlgang (411001n11), m.;
w‘Meisen, f. = prijsgijst (-courant); -noteering;
-rechter (kamprechter, jurylid); -verlaging;
-schieten (schietwedstrijd).
rei'i djri f t, 133. = bekroond geschrift, bekroonde verhandeling; (ook: geschrift als)
antwoord op een prijsvraag. *reiOle§tuattfung,
(prijs)schommeling, fluktuatie.
13velleibeere zie $reifelbeere.
*rei6itanb, m. prijsstand. *reiditeigerung,
ty. = stijging (v. d. prijs). *rei4itellung, w. =
prijsnoteering. Oveiditura, m. = daling
(v. d. prijs).13veiWtavif, m. = tarief.
treiber, m. = haussier. Orei6treiberei', to. =
('t) opdrijven van de prijzen, hausse. *rei41•
untert(tieb, m. prijsverschil. *reid'ber•
befferung, w. = stijging (v. d. prijs).
*reialierberber, m.; •bereinbarung, w.; •bev•
f. = prijsilbederver; -overeenkomst;
-lijst (-courant).
Ore'41oert, •Wiirbig = prijswaardig, waardevol;
prijzenswaardig. *rei6Iviirbigteit,
=
prijsprijswaardigheid enz. *reWiettel, m.
courant, -lijst.
#vettir' = prekair, onzeker; (ook) stuursch.
13rell'bod, m. = buffer. prellen, fd)tv. (b.) =
beetnemen, bedriegen, afzetten; [(af)stuiten;
schieten; wippen, jonassen] ; geprellt feht =
bekocht zijn; (er bat mid)) um otel Gelb geprellt
m. —5, — =
= veel geld afgezet.
tv. —, —en =
bedrieger, ,afzetter.

$resel.

afzetterij.
m. = hoek-, stootpaal.
ricochetschot.
$rellittut, m.
m. = stoot-, wrijfsteen.
*vernier' (spr.: ..mjee), m. —s, —s = premier,
eerste minister. *remie're (spr.: ..mjere),
—, —It = premiere, eerste opvoering.
*rentierlentnant zie .0berleutnant.
*ren'get, tn. —s, — = (dikke) knuppel.
lyre*Itt, fcbm.
= eten, buffelen.
*rainy*, m. —n, = verziende. Wed'
blypie', — = verziendheid.#rablylaft§ =
verziend.
*reWbUter, m.
— = presbyter, oudste,
priester. *rabOteriartilputg, zitting van
de presbyters. *rabUterial'berfattung, w. =
presbyteriaansche regeling. *rablaeria'ner,
M. —s, — = Presbyteriaan (prot. sekte in
Engeland). Pre6b4terialtift§ = presbyteriaansch.*rablae'riunt, f. —s, ..nett = presbyterium, kollege van presbyters.
pre'lcOett, fcbto. (b.) = haasten, rennen, draven.
Welen'tting zie q3 erfenning.
pref : pr. liege; fitett cone liggen, zitten.
oteirbalten, m. = kalf (van oude drukpers).
*refrbettgel, m. = perszwengel (van oude
dru,kpers);(spott.)persmuskiet.*rerbetteMung
= omkooping van de pers. *verbureau,
f.
persbureau.
*refrburg, f. = Presburg.
*refrbedel, m. = persdeksel, timpaan. *vet'.
Odin, f. persdelikt. *refle, to. —, —
pers; drilschool (in 't biz. mil.); (bas Oud)) ift
unter ber 13r. = is ter perse; fommt aus ber
43r. komt van de pers. *verfelarte, to. —
perskaart. Overien, fcbto. (b.) = persen,
(samen)drukken, dringen, noodzaken; (Wlatro=
fen) pressen; gepref3t noll = propvol.
m. —s, — = perser; dringer; presser; (gwst.
ook) belastingontvanger. 43terfreibeit, w. —
vrijheid van drukpers.*rdlutter, f. geperst
voeder. Vreffgaug, m. = presgang. *reff •
gefeti, f. drukperswet. *retrgiani, m. =
persglans (van 't laken).
#veffbaft zie breftbaft.
*refrOefe, w. = droge gist. *refrOeu, f. =
geperst hooi.
preffie'rett, fcbto. (b.) = presseeren, haasten,
.haast hebben. *reffion', v3. —, —en =
pressie, druk, dwang.
*reirroble, = briket. *refffolben, m. =
perszuiger. *refflontatt, m. = drukkontakt.
*refflopf, m. = preskop. 13ref3'ropie, w. —
perskopie (v. d. kopiZerpers). 13rellutt, m. =
samengeperste lucht. *verproget, m.
drukpersproces. *reiritigaube, m. = aanzetschroef. *refflOan, m. = glans-, perskarton.
*refffteitt, m. = geperste steen. 13refftete.
grown, f. = perstelegram. *retinue, tv. —,
—en — pressie, persing. *reffbergeben, —
persdelikt. m. = geperste steen.
iireff ituang, m. = drukpersdwang. *vet'.
perscylinder.
Olinber, m.
*reftibigitateue (spr.: ..zji..), m. —s, —e =
prestidigitateur, goochelaar. *reftl'ge (spr.:
..tiezje), f. — prestige.
pres'to = presto, snel.
= preciosa,
airetiolen (spr.: . .tsio..),
kostbaarheden.
Oreule, m. —n, —n Pruis; fo gefcbtoinb
fcblef3en ble l ..n nicbt = zoo vlug gaat
't niet. *reulett, f. = Pruisen. Oveullitc§ =
Pruisisch. livenlifttblau, f. = Berlijnsblauw.
*re'sel zie a3re3e1.
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breatO6' = precieus, kostbaar; gemaakt, gemaniereerd. 43ve&iolett zie 13retio f en.
*tete, to. -, -n = prik, lamprei, negenoog.
bvicletn, fd)to. (f).) = prikkelen; pikkeren.
Irie'rte, w. -, -n = (nrbb.) (kerk)galerij.
a3riet, tn. it. f. -(e)s, -e, *tele, W. -, -n =
priel, geul (vooral in de wadden).
43vieute, to. -, -tt = pruim (tabak). prieltten,
ftto. (b.) = pruimen. ihieutlabat, m. =
pruimtabak.
*tele, to. -, -n = omlegsel, zoom.
ihieffniigrur, tv.; .umfMtag, m. = priesznitzllkuur (koudwaterkuur); -verband.
43vielter, m. -s, - priester.
43riefterilautt, 1.; =do, tr.; g gettuutb, f.; .000,
f.; •Oereft4aft, Ir. = priesterliambt; -huwelijk;
-kleed; -huis ; -heerschappij.
taviefterfragen, m., 'tunic, w. = groote
(geplooide) mantelkraag van den geestelijke.
prie'ftertitt = priesterlijk. Inie'fterst, fdyw.
(1).) = preeken, leeraren (vooral fig.).
WieltevIly rd, nt.; o fr4aft, w.; .ftanb, m. priesterilkleed (soutane); -schap; -stand.
ihielterlituut, f.; gruff, f.; .treity, w.; itriirbe,
w.; qunft, W. = priesterljdom; - y olk (-troep);
-wijding; -waardigheid; -kaste.
*tint, tr. zie 43rime.
;ri'ma, In. -, „men = eerste (= hoogste)
klasse (van gym., H.B.S. e. d.); prima, beste
kwaliteit; Prima(wissel). Vrintabon'tta, to. -,
..bottnen u. -s = primadonna.
*rittta'ge (spr.: . .maazje), to. = primage,
premie, kaplaken.
Ilvinta'nev, m. -s, - = primaner, leerling
van de hoogste klasse. Prima no'ta, 13ri'uta•
*tole, to. = kladboek, memoriaal. Ovitniie =
primair, allereerst, oorspronkelijk. 43riuttir'•
fAute, w. = (in Frankr., Belgic, Zwits.) lagere
school, (in Duitschl.: alolfsid)ule). Vvi'itta6,
m. -, - U. . . maten = primaat, eerste bisschop,
voornaamste. *rime, f. -(e)s, -e = prioraat
(voorrang; (Rath. kerk) hoogste kerkelijke maeht).
Ihrutalltrave, m.; .toe Met, m. = prima waar;
P. wissel.
liriltte, w. -, -a = prime (eerste klasse,
eerste toon, eerste stem, eerste stelling of pozitie
bij 't schermen, eerste bouw, eerste pagina van
een gedrukt vel enz.).
13vilnel, lal. -, -n = primula, sleutelbloem.
43vint'netb, f. = q3rimage.
pritnithe = primitief. *Jude, w. -, -'left
=-- eerste mis van een pasgewijd priester;
feine 13. f)alten = zijn eerste mis doen.
3rimi'51ett, 411. = eerstelingen (van de muchten, als offer). liviutogettitue, iv. -, -en =
primogenituur, eerstgeboorte(recht). 13vilnuO,
m. -, ..mi = primus, eerste (van een klasse).
ihint'AuOt, to. = priemgetal.
13ritti, m. -en, -en = pries, vorst. 43rinlett=
mietler, m. = goeverneur, opvoeder van een
prins.13vittleuraub, in. = prinseroof. Oringeff,
w. -, ..3effen, livinaerfin, tr. -, -nen =
prinses. Winierfinbirtte, tp . = blanketpeer.
13vittegentaiW, m. = prinsgemaal.
iivinaW, f. -s, -e u. -ien = principe,
oorsprong, (grond)beginsel. l43vin6ipat', m.
-5, -e = principaal, patroon, chef. Writtii.
*It', m. u. f. -(e)s, -e = principaat (voorrang,
heerschappij). #vittsiPiett' = principieel. 43rittsi'
bienfrage, to. = beginselkwestie. ilvinai'.
pienrettev, In. = prinzipienreiter (wie op
overdreven wijze aan prineipes hangt). 43vinii'•
bienftveit, m. = beginselstrijd.
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Oritteticb = prinselijk. ihineregent, m. =
prinsregent.
Orrin, m. -s, .. o'ren = prior. *tout', f.
-(e)s, -e = prioraat. Vtiorei' to. -, -en =
priorie (klooster onder een prior). 13rio'rin, w.
-, -nen = priores.
13riorittit', w. -, -en = proriteit (recht van
voorrang, voorkeur). IlvitnitretenKulb, to. =
preferente schuld. illrievitiitWattie, tu. =
preferent aandeel. 13rieritatirglitubigte, m. =
preferent krediteur. iltiotitiitbliOulb, tr. =
preferente schuld. 43viorittia'ret§t, f. = recht
van voorkeur.
Ihrfe, tr. -, -n = snuifje; prijs, buit; eine
$. Pf e ffe r = een schijntje peper; als gate 43.
erfltiren = voor goede p. verklaren. pri'lett,
fcbt1). (I).) = snuiven, een snuifje nemen.
hrfettligevicbt, f.; ire*, f. = prijzellhof; -recht.
43riO'uta, f. -s, .. men = prisms. priOutalifc§=
prismatisch.
040(0 = weg, naar de maan.
43rit'ft4e, w. -, -n = plak, narrestok, zotskolf ;
klopper, aardplakker; zitbank achter aan een
slede; brats. Oft'10en, fd)ro. (1).) = slaan,
kloppen, met den narrestok, met de plak
straffen; wegjagen; bet aft gepritid)t = hij is
verloren, gepiept. 43vitfrft'meifter, m. = nar,
Jan Klaassen, potsemaker; [ordekommissaris
bij schuttersfeesten]. 4tritfOtaff = kletsnat.
bribeit',Iiititlat'... = privaat, prive, partikulier.
43vibat'llablontmen f.; /tate, iv. = onderhandsch kontrakt; o..e akte.
.
13rthat'augetegenfiett, w. = partikuliere aangeemployd
=
legenheid. 43ribentigefteItte(r)
bij een partikulier.Vribarbegent,m. = privaatdocent. ilribareinentunt, f. = partikulier
eigendom. 43vittteriietwng, ro. = opvoeding
in 't gezin.ititargelelote(v), m. = ambteloos
geleerde. ihibat'fiefelift0aft, tu. = besloten
gezelschap, societeit. 43rthat'Oattbet6Ictute,
to. = bizondere handelsschool. 13ribittlytn6,
f. = partikulier huis.
$ribatiliev' (spr.: ..tjee) m. -s, -a; •fe're
(spr.: . .tjere), to. = partikulier (persoon).
iniballut = privatim (als partikulier; vertrouwelijk, onder ons, thuis). Oribatifte'ren,
fd)tu. (1).) = stil leven. ihibatirlintuut, f. -s,
. . ma = privatissimum (kollege voor zeer
kleinen (besloten) kring). Ortbatib' = privatief
(ontkennend, uitsluitend).
13ribatlifolieg, 1. • .fonto, f. = privaatilkollege,
-rekening (prive rekening).
13ribatittage, w. = civiele vordering. liribat'=
tfiige.r, m. = civiele partij.
43ribat'fontor, 1. = prive kantoor. 13vibat'freib,
m. = prive kring. 43ribertinbett, 431. =
partikuliere kianten. i3ribarlainer(bau4), f. =
fiktief entrepOt. *tibatieben, • f. = ambteloos,
partikulier, prive leven. 13ribelelyrev, m. ----privaat-, huisonderwijzer. 43tibuttertiire, w. =
huislektuur. 43 ribatutaffer, m. = onbeeedigd
makelaar. 43ritiat'manst, m., .0erfott, w. =
partikulier (persoon).13ribatnie'beviage, to. =
fiktief entrepOt. ihibat'pritgung, w. = vrije
aanmunt. 43ribat'ree§t, f. = privaatrecht.
pribatretOttict = privaatrechtelijk. 43-ribat'=
fa*, to. = partikuliere zaak. iltibatitOule,
w. = partikuliere, bizondere school. 43ribat'=
felrettly, m. = partikulier sekretaris. *vibe=
ftunbe, w. = privaatles. Witiat'theater, f. =
intiem, eigen theater. 43ribat'untertteintten, f. =
partikuliere onderneming. liritat'unterrie0t,
m. = privaat-, huisonderwijs. Ihibat'uttunbe,
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w. = onderhandsche akte. 13ribarberettiigett,
1. — persoonlijk genoegen, plezier. *limning,
m. = partikuliere weg. 13ribat3tued, m. =
persoonlijk, bizonder doel.
*vibe', f. —5, —s = privaat, zekere plaats.
*ritiileg', f. —s, ..ten = privilegie, voorrecht;
(ook) koncessie. inibilegle'ren, Ito). (b.) =
privilegieeren. *ribitegiutn zie ¶3 r in Ile g.
ine = pro; per; bas 3ro unb bas Stontra = het
pro en kontra, voor en tegen.
13vea (spr.: prau), w. —, —en = prauw.
,robat' = probaat, uitstekend.
*rabAen, 1. —5, — = proefje, staaltje; beetje,
schijntje. *ro'be, w. —, —n = proef; repetitie
(voor een koncert e. d.); staal, monster, proefje
proeve; bewijs, blijk ; (van edel metaal) keur;
eine 13. mit etw. maten = met lets een
proef nemen, iets probeeren; auf bie $. fteIlen
(1!); bie l3. auf bas (Exempel = de proef op de
som; Sur $. geben, auf l3. nebmen = op proef
geven, nemen; l3. prebigen, fingen = op proef
preeken, zingen; (id) get)e) in bie $. = naar
de repetitie; nad), auf l3. faufett = op staal
koopen; $..n non glut = proeven, staaltjes,
bewijzen, blijken van moed.
*ro'bellarbelt, to.; ig auftrag, m.; •befteltuttg,
w.; abitattb, w.; ',Watt, f. (-boven, ',bruit, m.)
= proefliwerk; -order; -bestelling; -balaus;
-blad (-vel).
Illre'beenbe, 1. = staal (van laken e. d.). !ro'bei
40,1. = proefveld.*ro'befrift, w. = proeftijd.
Ovo'bebaltig = proefhoudend, beproefd; (van
good, zilver) keurhoudend. We'belafyr, 1. =
proefjaar. *ro'belanbibat, m. = volontair
(onderwijzer). *ro'betertion, m. = proefles.
#rO'beln, fcbm. (b.) = al maar onderzoeken.
#ro'bentafilg = met de proef overeenstemmend. intrbett, fd)w. (b.) = repeteeren (voor
koncert enz.); (met de keur) stempelen; (soms)
bewijzen. 13vo'benfter4er, m. = monstersteker.
*ro'belltutinuter, w.; tinebigt, w.; •ic§rift, w.;
.10ie1ien, 1.; •Itttifs, m.; •lenbung, w. = proefilnummer; -preek; -schrift; -schieten; -schot;
-zending (monsterzending).
*ro'beftild, 1. = proef(stuk), staal(tje). pro'be.
Wile = bijwijze van proef. *ro'begit, m. =
proeftijd. inoble'ven, fd)w. (1).) = probeeren,
toetsen, (be)proeven, (een, rol) repeteeren;
[bewijzen]; p. gebt fiber ftubieren = praktijk
gaat boven theorie, ondervinding is de beste
leermeesteres. 13-robie trev, m. —s,— = essaieur,
keurder. 13robier'fitiKrnett, 1. = reageerbuisje.
13robier'getnic4t, 1. = essaai-, ijkgewicht.
*robleriglabtbeit, 1. = reageerbuisje. *rebiev's
mantle% m. = (aan)passter, pasjuffrouw (in,
modemagazijn). 13robieenabel, w. = toetsnaald. *robier'eten, m. = beproevingsoven.
*rebiefftein, m. = toetssteen. *robier'itube,
m. = proeflokaal. 43vebievitiegel, m. = proef-,
smeltkroes.
*robtent', 1. —5, —e = probleem, opgave, vraagstuk. 4nebientaliftb = problematisch, twijfelachtig, raadselachtig.
*rebuff, 1. —(e)s, —e = produkt. *Oaten'
*tuba, m. = handel in inlandsche (landbouw)produkten; (gwst. ook) lompen- enz. handel.
*oblation', w. —, —en = produktie, voortbrenging.
13robuttionWilloiten, $1.; •ftifid, tv.; * *Wel, 1.;
gregutierung, w. = produktielikosten; -krizis;
-middel; -regeling.
inebuttib' = produktief (winstgevend, voortbrengend, scheppend). *rebnititegenollettlt4aft,

13roturant.

w. = koOperatieve produktievereeniging.
*robuttiiiittit, w. — = produktiviteit.
*robuient', m. —en, —en = producent.
inebnaie'rett, fpm. (b.) = produceeren, voort.
brengen, leveren, (een stuk, akte) toonen.
inefait' = profaan, ongewijd, burgerlijk.
*refatt'geft4ichte, to. = ongewijde, wereldlijke
geschiedenis. inefattle'reit, fcbm. (I).) = profaneeren, ontwijden. *voyanie'rung, w. — =
profaneering, profanatie.
*refer, m. —es, —e = prof(essor).
*War, m. ..feffes, ..feffe = profes, ordesgelofte. 13., m. .. feffen, ..feffen = profes,
ingewijde.
*Walton', w. —, —en = professie, beroep.
*Wallowa (spr.: prefesjen'1), m. —s, —s =
(sport.) professional. *refeifionift, m. —en,
—en = ambachtsman. prefellioubluatlig zie
berufsmetf3ig.
*referler, m. —5, ..o'ren = professor; (auber).
orbentlid)er 113. = (buiten)gewoon hoogleeraar;
113. ber Zbeologie = pr. in de theologie.
*refellertitet, m. = professorstitel. *refellue,
w. —, —en = professoraat.
*refit', 1. —s, —e = profi(e)1. inefine'rest, fcbm.
(1.) = profileeren.
13rofir, m. —(e)s, —e = profijt, voordeel, nut.
inefita'bel = winstgevend, voordeelig, prof itabel. *refltAen, 1. —s, — = profijtje,
winstje, voordeeltje; profijtertje. inefitie'rett,
fd)w. (1).) = profileeren. inefinicti = profijtelijk; zuinig, inhalig.
13v006', (13rofoin, m. —es u. —en, —e(n)
= provoost.
*rognele, w. —, —n = prognoze (voorafbepaling van 't verloop van een ziekte, ook fig.).
*rognoltiten, 1. —s, . . fa u. „fen = prognostikon, voorteeken, horoskoop. iirogneftl&ie'*
rest, ftw. (1.) = prognosticeeren (vgl. $r o g.
note).
*rograntne, 1. —(e)s, —e = program(ma).
inegratit'uttillig = volgens 't programma.
*regret', m. .. greffes, ..greffe = progressie,
vooruitgang. *rogrellion', tv. —, —en =
progressie (voortgaande opklimming, reeks).
Of:muffle' = progressief.
*ro'gnuinallunt, m. —5, .. lien = progymnazium (gymn. zonder de 3 hoogste klassen).
Probibietren, fd)m. (1).) = prohibeeren, verbieden, verhinderen. Ovotiibitib' = prohibitief,
belemmerend, preventief. *rolObitilrinaftreg
gel, w. = preventieve maatregel. 13reijibitill'i
gilt, m. = prohibitief recht (tegen invoer).
Wolff, 1. —(e)s, —e = projekt, ontwerp.
**Neubauer, onac4er, m. = projekte-,
plannemaker. projatie'reit, fcbto. (1.) = projekteeren, voornemen, 't plan makers (om iets to
doen). *relatil', 1. —s, —e = projektiel.
*relation', to. —, —en = projektie. 13voief.
tionbiatiparat, m., 'laterite, to. = projektielantaren. *relation6leinivanb, w. = projektiedoek. prolible'reit, Ito. (b.) = projekteeren (mat.).
*rottaination', w. —, —en = proklamatie.
iirettatnie'ren, fd)to. (b.) = proklameeren.
livirten'Ittl, tn. = prokonsul.
*rorru'ite6, m. = Prokrustes, pijniger.,13rofrie.
ftebbett, 1. = prokrustesbed (marteling, geweldenarij; willekeurige vorm, waarin een, ding
gekneld wordt).
*littera, w. — = prokuratie, volmacht; $r.
erteilen, geben = prokuratie verleenen.13refu'.
rafilfirev, *raiment', m. —en, —en =
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prokuratiehouder. livoittraler, m. —s, ..to's
ten = prokurator, gevolmachtigde, prokureur.
$votuvift, m. —en, —en = prokuratiehouder.
livolegolnetta, 131. = prolegomena, voorwoord, -rede, inleiding.
*void', tn. —en, —en = (stud.) proleet.
$voletaviat', 1. —(e)s = proletariaat. 13voleta'.
vier, m. —s, — -,----- proletarier.
prolog', m. —s, —e = proloog (voorrede,
inleidende rede of gedicht).
Vvolongation', iv. —, —en = prolongatie.
pvolongie'ven, fcbto. (1).) = prolongeeren.
$votnetno'tia, 1. —5, —s = promemorie.
$vontena'be, to. —, —n = wandeling.
43vontena'benljan5ug, m.; ',toilette', w. =
wandelllkostuum; -toilet (-kostuum).
pvontenie'vett, fd)ro. (1).) = wandelen.
13vontelle, iv. —, —It = recepis; sluitbriefje.
$vonteflettgeWdft, 1. = loterij op loten.
*tontine, 1. = per mile.
protttiOlue (spr.: ..koe-ee) = promiscue, door
elkaar.
13vontotion', w. —, —en = promotie. *Imo'.
toy, m. —s, ..to'ren = promotor. promo.
bie'vett, icbw. (I).) = promoveeren.
prompt = prompt, gereed, stipt, snedig,
vaardig.
13vontulgation', w. —, —en = promulgatie,
afkondiging, uitvaardiging. pvontulgie'ven,
fdpv. (1).) = promulgeeren.
Vrono'nten, 1. —s, — it. ..mina = pronomen,
voornaamwoord. pronominal' = pronominaal,
voornaamwoordelijk.
prononcie'ven (spr.: pron5sieren), 1d)to. (1.) =
prononceeren: uitspreken, (fig.) doen tiltkomen.
ilvalgibettlit, to. — = propedeutika, propedeuse, voorbereidend onderwijs, voorwetenschap. proptibettlif4 = propedeutisch.
Vropagan'ba, w. — = propaganda. if Oa.
ganbitt', m. —en, —en = propagandist.
propagation', w. — = propagatie, voortplanting, uit-, verbreiding.
*roperlev, m. —s, — = propeller: (scheeps-,
vliegtuig)schroef.
proper zie propre.
43vopbet, m. —en, —en = profeet; ber 3r.
gilt nid)t in feinem $aterlanb = een profeet
is in zijn vaderland niet geeerd.WOOelen.
gate, w. = profetische gave. 13r00)etie'
(spr.: ..tie), to. —, —It = profetie. 43roOtolitt,
to. —, —tten = profetes. propbelift# —
profetisch. propbeieFett, id)tv. (1).) = profeteeren, voorspellen. 43ropbeiei'ung, tv. —,
—en = profetie, voorspelling.
propbtgallift§ = profylaktisch, voorbehoedend.
Ivopbtga'ge, 43vopfpla'gi6, w. — = profylaxis, voorkoming.
43voponent', m. —en, —en = proponent, voorsteller. propottie'ven, film. (1).) = proponeeren,
voorspellen, -dragen.
airoOortitne, m. —, —en = proportie, verhouding, evenredigheid. proportional' —
proportioneel, evenredig. *ro#ortlettale, to.
—, —n = evenredige; mittlere $r. = middenevenredige. 43roportionalloabl, w. = evenredig kiesrecht, ev..e verkiezing. 41ropintio.
nalloablitgtent, 1. = evenredig kiesstelsel.
proportioniert = geproportioneerd, evenredig. 43roOore, w. (1d)to3.) = $r op or.
tionalma1)1.
13ropolition', tv. —, —en = propozitie, voorstel,
voorslag, bewering.
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Ovoltve = proper, helder.
41volivegefthilft, 1. = zaak voor eigen rekening.
*Oft (met 6), m. —es, $repfte = (kath.) proost,
(prof.) eerste geestelijke. $ropftei', to. —, —en
= proostij, proosdij.
lilvoptilii'ett, $1. = Propyleeen (monumentale
ingang naar de Akropolis in Athene).
$vo'va, to. —, —5 = voorsteven.
pro rata = naar rato, naar verhouding.
43vo'veal'gtottnaliunt, 1. = proreaalgymnazium.
13vo'vellov, m. = konrektor, onderdirekteur.
ilvo'rettoraf, 1. = prorektoraat.
*rola, w. — = proza. livo'faavbeit, to. .-prozawerk. livotallev, m. —s, — = prozaschrijver, prozaist. protalftft = prozaisch.
$volailt, m. —en, —en, 43vo'falcbviftiteller,
m. = prozaist, prozaschrijver. ilrolaffigift,
w. = prozawerk, -geschrift.
43vofertor, m. —5, ..toiren = prosektor
(assistent van den hoogleeraar in de anatomie).
'f prof m. —en, —en = prozeliet, bekeerling.
13voleltytettutwbev, m. = prozelietemaker.
PrO'fit! = wel bekome 't! — gezondheid! —
pr. (bie) 11/413eit! = eet smakelijk! (of) morgen
brengen! vgl. 9:12abl3eit.
Ovolfribie'ven, Ito,. (t).) = verbannen. livoltvip.
tion', w. —, —en = proskriptie, verbanning.
if prof *vofo'bit, to. — = prozodie, leer
vq,n de versmaat. prolo'bilc§ = prozodisch.
*volopopOie' (spr.: ..peu-ie), w. —, —n =
prozopopee, personifikatie.
*volpelt', m. —(e)s, —e, 13volpertu4, m. —
..fpefte = prospekt, uitzicht; prospektus.
prolperie'ven, film (t).) = prospereeren, gedijen, bloeien, voorspoedig zijn. Vvolperitat,
to. — = prosperiteit, welvaart, voorspoed.
proft: zie profit! projtemabl'ieit! = morgen
brengen! if1r. to. ; eine ftene $r.! = een
mooie geschiedenis, een mooi ding! (ba Iiegt)
bie gan3e $r. = de heele rommel. pro'iten,
id)w. OM: icb werbe bir was p. = ik heb
maling aan je.
proltituie'vett, icbtv. (hy) = prostitueeren,
blootstellen. 43roftitutiote, w. — = prostitutie.
*olieltiunt, 1. —s, ..nien = proscenium,
voortooneel, avant-scene. iirolieltiutnOloge,
to. = voorste loge.
Ilvotagottift', m. —en, —en = protagonist,
eerste kampvechter, e. tooneelspeler, hoofdrol.
protegie'vett (g = zj), fd)t v. (1).) = protegeeren.
13votein', 1. —s = protein, eiwitstof.
*Weldon', m. — = protektie. lgrotertionW.
mu!, m. — = protektionisme. livoteltiona'.
ItOtent, 1. = protektiestelsel. 43rotellor, m. —,
..to'ren = protektor, beschermheer. *Wet.
tovat', 1. —(e)s, —e = protektoraat, beschermheerschap. Irotef'torin, tv. —, —nen =
protektrice, beschermvrouw.
*votett', m. —es, —e = protest; (gegen ettv.)
$r. erbeben, einlegen = protesteeren, protest,
verzet aanteekenen; $. aufnebmen = (wissel)
protest opmaken. Ilivoteftant', m. —en, —en =
protestant. $roteitattlenberein, tn. = protestantebond. proteitan'tilcb = protestantsch.
livotettantWittuO, m. — = protestantisme.
13votejtat', m. —en, —en = protestaat, betrokkene (bij wisselprotest). Wotettation', w.
—, —en = protestatie, protest, verzet. prote.
ftie'ven, icbtv. M.) = protesteeren. 43rote1C.
/often, M. = protestkosten. airotettler, m.
—5, — = protesteerder.
*vole** m. = Proteus (een zeegod; snort
salamander; fig. weerhaan).
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ilyettole, w. —, —n = prothezis : voorvoeging (van letterklank); protheze (kunstmatige
vervanging van een deel van 't lichaam).
likreter011', 1. —5, —e = protokol, procesverbaal, notulen; emit 93r. aufnebmen, befom.
men = p.-v. opmaken, krijgen; etw. 3u 93r.
nebtnett = p.-v. van iets maken; etw 3.11 93r.
gebett = lets in de n., in 't p.-v. laten opnemen;
bas ¶3r. fiibren, Derlefen = de n. maken,
(voor)lezen. ilvototottattr, tn. —en, —en =
schrijver, griffier. *rotoroll'buck 1. = register,
notuleboek. *rototolrfii§ver, m. = schrijver,
griffier, sekretaris. prototottfe'ven, fcbw. (1.) =
proces-verbaal opmaken, verbalizeeren, bekeuren, notuleeren, registreeren. livotanotae,
nt. = eerste sekretaris. *rotoOlablna, 1. =
protoplasma, celstof, oerslijm. *rotottilY, 1.
—5, —e = prototype (eerste afdruk; oerbeeld).
*rottao'ett, 1131. = protozoan, oerdiertjes.
lirotufteratte, w. —, —en = protuberantie,
gezwel, uitwas, knobbel.
iholi, m. —en, —en = bluffer, pother; (gwst.)
pad(de); tweewielige kar.
livotle, tp. —, —n = voorwagen (voor 't aft uit).
prot'sen, fcbtr. (b.) = bluffen, pochen (mit
etw.: op jets); (een kanon) opleggen. prof.
settbaft, protlig = blufferig, grootsprekerig,
opschepperig. *rep; tit —s, — = bluffer,
grootspreker, opschepper.
lirotelltaften, m.; •Magni, m. = munitiellkist;
-voorwagen.
Ikon. = 93ronifion.
lirobebito're, m. —n, —n = proveditore
(voornaam ambtenaar in de vroegere republiek
Venetia; nu nog titel van den provincialen
inspekteur van onderwijs in Italia).
iirottettiene, w. —, —en = afkomst, oorsprong ;
ingevoerd produkt of voorwerp.
lirobeniale, m. —n, —It = Provencaal.
probenin'tifsb = Provengaalsch.
*robed'', 1. —5, —en = spreekwoord. pro.
km6111144 = proverbiaal, spreekwoordelijk.
liyober'biutn, 1. —s, ..Men zie 93roverb.
*vs:Aslant', m. —(e)s, —e = proviand, provizie.
lirottiant'amt, 1. = intendance. probiantie'.
nn, fcfm. (1.) = proviandeeren. Wobinto
tie'rung, w. — = proviandeering.
$robiant'lltelonne, w.; intagasitt, f.; otteifter,
m.; .14iff, 1.; .tnagen, m. = proviandifkolonne;
-magazijn; -schip; -wagen.
livobine, w. —, —en = provincie, ('t) platte
land. livonittilettloloter, m. = provinciaal.
probittilat' = provinciaal, provincie... Wog
nittitatiattOldatis, m. = ± gedeputeerde
. staten. 13yobittitallebarbe, w. = provinciaalbestuur. *robittilale, m. —n, —n =
provinciaal. *robittilat'blatt, 1. = provinciaal
blad. 13robittiialWittub, m. —, .. men =
provincialisme, (ook) gewestelijke uitdrukking.
lirobittitartanbtag, m. = (vergadering v. d.)
provinciale staten. *roningarobrigfeit, w. =
.b ebOrb e. 13yobitt3talltbetellegiunt, 1. =
provinciale schoolkommissie. Wobinsial'itabt,
w. = provincie-, plattelandsstad. 13yobinitat'.
itiinbe, M. = provinciale staten. 13robingint'.
flambe, w. = provinciale synode. probingett'—
provinciaal, gewestelijk. 43robinetuttbe, m. =
buitenklant. *vobineler, m. —s, — = provinciaal. 13robinarefe, w. = provincieroos.
lirobifinte, w. —, —en = provizie (voorraad;
kommissie-, makelaarsloon). ilrobifiona'betrag,
m., 'fall, m. = provizie, kommissieloon.
lirobifionb'reifenbe(v), m. = proviziereiziger.
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*Mint, m. —s, ..fo'ren = provizor. #robiln`
rift* = provizioneel, voorloopig. *robifo'•
rim, 1. —5, ..rien = provizorium (voorloopige
inrichting, voorl. regeling). 43robtfue, ID. —,
—en = bediening, berechting (van de stervenden). litobifuv' gang, m. = ('t) brengen
van de bediening (aan een stervende).
43robotation', ro. —, —en = provokatie, vgl.
pro p o3leren.*robotalor, m. —s, ..to'ren =
provokateur. probotato'410 = uitdagend,
tartend. prottoile'rett, fcbtv. (b.) = provoceeren, uitdagen, tarten, uitlokken.
*robbebite're zie l3rovebitore.
*vol. = 93ro3ent.
proiebieren, fcbw. (1.) = procedeeren. *me.
bur', w. —, —en = procedure.
*mein', 1. —(e)s, —e = procent, percent;
3u 5 l3. = tegen 5 p.; 3u boben q3..ett = tegen,
op hooge interest. *voice's* m. = percentage. progentuali = percentsgewijze.
13va3e1f, m. ..3effes, ..3effe = proces, rechtszaak, -geding; proade; einem ben 93r. macben,
einem einen l3r. anbangen, einen q3r. gegen
einen anftrengen = iem. een proces aandoen;
futlett l3r. mit einem madjen = korte metten
met iem. maken; vgl. % ergleicb. 13-ro3efr.
atm, ¶3I. = processtukken. *roiefffiitirer,
m. = pleiter. *roief'fiiftrung, w. = procedure. proierfie'ren, fdp. (1.) = procedeeren.
$rogeffioni , w. —, —en = processie, stoet.
13vo&effionWraupe, w. = processierups. We.
sefftuften, 131. = proceskosten. 13ro5er.
framer, m. = procesjager. *roaefforbnung,
w. = procesrecht. *rogerfat4e, w. = rechtszaak. Ovoieffualifst = proces... 11-yo3efflus§r,
w. = pleitzucht. proiciffii4tig = proceslievend, pleitziek.
pr. pa. = per l3rofura.
prii'be = preutsch.
ihn'bet, m. —5, — = fout (bij 't breien, haken
e. d.); wasem; modderkuil; ook = lirubelei',
tr. —, —en = knoeirij, gebroddel. Ortebettt,
fcbw. (b.) = borrelen, pruttelen (van kokend
water enz.); knoeien(bij 't breien e. d.), broddelen.
13viiberie, w. —, —n = preutschheid.
ilviireffett, 1. = sonde. iniilfen, fobw. (b.) =
toetsen, onderzoeken, keuren ; examineeren: (een
rekening) nagaan, nazien; (einen Wreunb) beproeven; (9Bein) probeeren; (ber ben) priift
bie Zeinen = beproeft de Zijnen; prig et alles
unb bas Oiite bebaltet (unb bebaltet bas
93efte) = onzerdoekt alle dingen en behoudt
't goede ; einen auf feine Wtibigfeiten, Oefin.
hung, bie 9Nlicb auf ben a. ettgebalt, Era auf
eitbergel)alt pr. = iem. ten opzichte van zijn
bekwaamheden, gezindheid, de melk ten opzichte van 't vetgehalte, 't zilvergehalte van
arts onderzoeken (ook: de melk op 't vetgehalte enz. onderzoeken); (bie Stattbibaten)
examineeren. littler, m. —a, — = examinator,, onderzoeker, toetser, keurder.*riirling, m.
—5, —e = examinandus, (examen)kandidaat.
*viiriteitt, m. = toetssteen. *3ru'fung, w. -en = onderzoek, examen; beproeving;
toetsing, keuring; eine 43r. attalten, mad)en,
befteben = een examen houden, doen, afleggen.
livirtuttfigaybeit, tr.; .attOfOut, m. ; -tom.
***Minn, w.; .ieit, w. = examenlIwerk;
-kommissie (studie-, onderzoekkommissie);
-kommissie (en = .ausfcbuf3); -tijd.
*riiitung6tertnin, m. = verifikatievergadering.
43tirfungbgeugnib, 1. = bewijs van afgelegd
examen, diploma.
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liriVger, tn. —s, — = stok, knuppel; 41., M. ---slaag, ransel. 43riigelei i , w. —, —en = kloppartij, vechtpartij. 13rirgelboli, I. = talhout.
13ageliunge, .tnabe, m. = zondebok.
pvit'fieltt, icbw. 0 . ) = slaan, (af)ranselen; ilfb
;nit einem p. = met iem. bakkeleien. *Wed.
itrafe, w. = stokslagen(straf).
13viittelle, W. —, —n = prunelle.
13=4 m. —(e)s = pronk, staatsie, pracht,
praal. lilruurbett, 1. = praalbed. prun'ten,
fcbw. (1).) = pronken, prijken, pralen. *runt'
gentacb, 1. = pronkkamer, mooie kamer.
prunEbaft = prachtig, pronkerig, zwierig.
pvuttElod = zonder praal, eenvoudig. 113ruttE,'
lubber, 1. = pronk-, salonmeubel, 43ruerebe,
tv. = weidsche, hoogdravende redevoering.
livuurrebney, nt. = deklamator. 13vuttl'itubt,
w. = pronk-, praalzucht. prunt'boll zie prunr.
baft. Ihunl'Outtney, 1. zie q3runrgemacb.
pru'it§en, prulten, fcbtv. OM = proesten,
(luid) niezen, blazen.
livutb, m. = Pruth (riv.).
tivutieln, Id)w. (1.) = sputteren, sputteren.
P.S. — 43oftfrript(um); 43ferbeittirre.
lif din, m. —(e)s, —en = psalm. 43faluebtub,
1. = psalmboek. iliallstenbicbtey, m. —
psalmdichter. 13fal/ntengefang, m. = psalmgezang. 43falutift', m. —en, —en = psalmist.
131alutobie', tv. —, —n = psalmodie, liturgisch psalmgezang. *faller, m. —s, — =
psalter, ('t) Boek der Psalmen, (een snort) harp,
tier; (lange) rozekrans; bladmaag.
Ilieubejlgraf, m.; .graply, m. —en, —en;
stst)nti , 1. —5, —e = pseudollgraaf (zoogen.
graaf); -graaf (schriftvervalscher); -niem.
Pft! = pst! st!
Ilitycbe (met e), w. —, —n = Psyche (ziel;
myth. de geliefde van Amor). iritybialer, m.
—5, — psychiater (arts voor zielsziekten).
131Hcblatrie', tv. — = psychiatrie (leer van de
zielsziekten). pitybin'tylicb = psychiatrisch.
pftr4ift§ = psychisch (de ziel betreffende,
ziels.. .). 43144ogra0§', m. —en, —en =
psychograaf (schrijftoestel voor opgeroepen
geesten). qiibtbolog', m. —en, —en = psycholoog, zielkundige.13itybologie', t v. — = psychologie, zielkunde. pitybolo'giK = psychologisch. Ilitsbopatbie, tv. — = psychopatie
(geestesstoring). 13itybole, w. —, —n —
psychose = 43ipcbopat1)ie.
P. T. = pleno titulo, in plaats van den
vollen titel (aan 't hoofd van brieven e. d. = 311);
43rektelegramm. p. t. = pro tempore:
Bur 3eit, tegenwoordig (unfere p. t. Stuttb en,
bas p. t. q3ublirum). pto. = passato:
ietten Ulonats.
13tolentit'ev, m. —s, Ptolemeeer. ptolentälltb
= Ptolemeisch. 13tolenttruO, m. = Ptolemeiis.
31tbevtitt, tv. — = puberteit, manbaarheid.
pleblice (met 6) = in 't publiek. publir = publiek, openbaar. ilublilation', tv. —, —en =
publikatie, bekendmaking.liu'brituut, 1. —s =
publiek. puibliie zie publice. publiite'ven,
icbw. OM = publiceeren. 13urstiaifti , m. —en,
—en = publicist (dagbladschrijver e. d.; ook:
staatsrechtgeleerde). Ilubiliiltit, w. = publicistika (leer van 't staatsrecht; politiek).
*tut, m. = Puk (plaagziek kabouter).
*nerd zie s uctel.
puele(y)n, fd)to. (b.) = kloppen (van 't hart
bijv.); stampen, poffen (van motoren bijv.).
lSub, 1. —(e)s, —e = poed (Russ.: ruim 16 KG.).
13ub'beleifen, I. = poedelijzer. laub'beltna.

pulverig.

Able, w. = poedelmachine. pub'bern, fd)w.
(1).) = (tech.) poedelen; (ook) poedelen („wasschen"). *lub'betofen, m., =Wed, I. = poedel
oven. 13ub'belitabl, m = poedelstaal.
13ub'bing, m. —s, —e u. —s = pudding,
podding. 131tb'bingfoym, w. = puddingvorm.
fiktb'bingitein, m. = puddingsteen.
4lu'bet, m. —s, — = poedel (hondesoort; misworp bij 't kegelen, misschot, tout); (stud.) pedel;
(bay. u. Oft.) toonbank; wit eitt begoffetter 43.
abgeben = met den staart tusschen de beenen,
totaal uit 't veld geslagen, heengaan; vgl. St ern.
3u'belbunb, m. = poedelhond. 13u'belfoPf,
m. = kroeskop. 43u'bertuiltie, w. = bonten,
harige muts, pelsmuts.
pu/beln, fcbw. (b.) = poedelen (misgooien),
een. bok schieten; (bas a3roO pubelt = is niet
gaar, is klef; einett p. = met lam. sollen.
pu'belnatlf — moedernaakt. pu'belnitegieb =
allerzotst, uitgelaten. pu'belnal = zoo nat
als een kat.
13u'bey, m. —s, — = (haar)poeder. 13tebev.
beutel, m. = poederzak. 13u'beybiltbie, w. =
poederdoos. pu'bevig = poederig, poeierig.
13tebermantel, m. = poedermantel. plebevn,
fcbw. (b.) = poederen. 13u'bev3utter, m. =
poeder-, stofsuiker.
I. puff! = bofl pof! poef! IL Vuff, m. —(e)s,
—e u, q3iiffe = pof, (doffe) slag, stoot, stomp,
duw; (opbollend) pot dof; larie, humbug,
bedriegerij; bordeel, kast; (er farm) einen q3.
vertragen = een duw(tje) velen; auf 43. = auf
43 ump. III.43uff, 1. —( e)s, —e — pofspel, triktrak.
Iluffiiitutel, m. = pofmouw. 130'4, w. —, —n
= (opbollend) pof. pliffeln zie buf f e In. OW'.
fen, fd)w. (b.) = poffen, knalien, stompen;
opbollen, opdoffen. *Wier, m. —s, — =
poffer (persoon en gebak); stomp; zakpistool;
buffer. Ilurferituat, m. = bufferstaat. 130'.
fert, m. —(e)s, —e = poffer. purfig = met
poffen, bol. 43ufflpiel, 1. zie q3uff III.
Pub! = poet
pu'len, fd)w. (b.) = (nbb.) peuteren, pulken.
43utf zie 13 off.
*utile, w. —, —n = pui, flesch.
pullett, fcbto. (1.) = (nbb.) roeien.
43u1'Pe, w. —, —a = zeepoliep; pulp.
*WO, m. —es, —e = pols(slag), hartklop; einem
ben 43. fiiblen = iemands pols voelen; einem
an ben 43. fiiblen = iem. aan den pols voelen,
polsen, uitvragen. 13u1Wabet, w. = slagader.
13ulb'neftbtuttlit, tv. = slagadergezwel. pulite'•
vett, fcbtv. (b.) = pulseeren, kloppen, slaan.
13ttlionteler, 1. u. m. —s, — = pulsometer.
13ttle'liblag, tn. = polsslag.13u16'ffittftaub, m.,
.itodung, w. = stilstand van den pols. 13u10'.
Warmer, m. —s, — = polsmof.
1uIt, I. —(e)s, —e = lessenaar.
13ul/ber, 1. —s, — = poeder, (bus)kruit, stof;
geld, centers; (er t)at) bas 43. nicbt erfunben =
't buskruit niet uitgevonden; 43. unb Q3lei =
kruit en lood; er ift 3u 43. unb Oki verurteilt =
veroordeeld om doodgeschoten to worden; (er
t)at) weber q3. nod) Q3lei = niemendal; (er bat)
fein gan3es 43. verfcboffen = al zijn kruit verschoten; er faun rein 43. ried)en = hij is laf;
(er ift) reinen eciut13 43. Wert = geen schot kruit
waard.liutiberbeuter, nt. = kruitzak. 43ulrbers
blatteben, 1. = klappertje (voor pistooltje).
13urbevilbautpf, m.; ',fakir, w.; .fat, 1. —
(bus)lcruitIldamp; -fabriek; -vat.
Ottlibetfir = bijdehand, snedig, slagvaardig.
ittl'beybovn, 1. = kruithoorn. purbevig =
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poederig, bepoederd, bestoven. pulbetifie'rett,
rcbw. (b.) = pulverizeeren.
*ullierlItaususer, tv.; •tarren, m.; •forn, 1. =
(bus)kruitilkamer; -wagen; -korrel.
OntlierIllabung, w.; onagabin, 1.; ',mad, 1. –
(bus)kruitillading; -magazijn; -maat.
*Ittlierintibleg w. = kruitmolen. William, rdno.
(b.) = pulverizeeren;schieten;(fig.)losbulderen.
*urtierliProbe, w.; • ralut, m.; • fad, tn.; 40,
m. = kruitllproef; -damp; -zak; -sas.
Purberfcbeu = bang voor 't buskrnit, laf. *u1'•
berKtutiviner, m. = zwermer, vuurpijl.
*urberlIturtn, in.; •tonne, w.; •berfcbtrokung,
w. = buskruitiltoren; -vat; -komplot.
Wiurbetivanen, m. = kruitwagen.
*ulna, m. —s, —s = puma, Amer. leeuw.
*uneutel, m. —s, — = dikkert(je). puttemetig
= mollig, lief.
43untp, m. —(e)s, —e = bof, slag; auf $. = op
de pof, op de borg; einen F3. macben, anlegett =
op de pof, op de borg nemen, een beer maken.
*unip'balfen, m. = pompzwengel. 43untp'•
brunnen, m. = pomp(wel). 43min, to. —,
—n = pomp. *insulin*, icbw. (I).) = pompen;
leenen, borgen, poffen. littnepettbeinter, m. ----(scherts.) water, aqua pompa.
littutlienlitaften, m.; •totben, m.; ',umber, m. =
pomplikast; -zuiger; -maker.
*untipettlirobr, 1.; •1cbtuenget, m.; 'Wed, 1. --pomplibuis, -zwengel; -werk.
iluneper, m. —s, — = pomper.
Puttepern, !dm. (b.) = (gwst.) kloppen; brommen; een wind laten.
*umliertsidel, m. —5, — = kort dik kereltje;
pompernikkel (Westfaalsch prof roggebrood).
*ump'bote, w. = pof-, fietsbroek.
Oumplig = hobbezakkerig.
*Itutpitation, w. = pompstation, prise d'eau.
*utt'ge, tn. —, —tt = waterpunge.
*ulster, m. —s, — = Punier. WOO =Punisch.
*tittle', m. —s, — = pak.
*mitt, m. —(e)s, —e = punt (de p. = leesteeken,
anders het p.), stip; plek; ber ¶3. auf bem i =
't puntje op de i; (id) war, itattb) auf bem $.
ab3ureirett = op 't punt te vertrekken; 3.
2 21br = precies om twee uur; im $. ber Elm =
op 't punt, stuk van eer. 414unftation', w. —,
—en = punktatie (eerste ontwerp van een
kontrakt). *Jinn'sten, 1. —5, — = puntje.
piinfiteln, puttEten, id)w. (b.) = stippelen.
puuttie'ven, 1d)tv. (I.) = punteeren, (be)stippelen (met stippels graveeren, teekenen en schilderen); punftierte 3inie = stippellijn.*unttie's
rev, m. —s, — = punkteerwaarzegger, geomant;
(schld.) punteerder. *nultierlustit, w. =
punkteerkunst, geomantie. *unftierltabel,
tn., = akupunktuurnaald; graveer-, etsnaald.
*unttlevirab, f. = stippelrad. *tturtieriticbet,
m. zie $unftiernabe1. piinft'lisb = stipt,
punktueel, precies. *finitilicbteit, w.. — -----stiptheid, nauwgezetheid. *unt itunt, f. —s,
..ta = punt; unb bamit $.1 = daarmee uitl
*nullity ', w. —, —en = punktuur (chic.:
steek; typ.: stilt).
13tmlc§, m. —es = punch, pons. littufWbotule,
tv. = punchbowl. inneftbett, fcbw. (1.) = punch
drinken.
*nuft411effein, w.; •extralt, m.; •lla p f, m. ---punchllessence; -extrakt; -kom.
*little, w. —, —n = platboomde schuit, punter.
*isteien, m. —s, — = pons, (stalen) stempel.
puniie'rett, id)w. (b.) = ponsen, uithameren,
uitslaan.
VAN GELDEREN,
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43a4), m. —(e)s, —e = poep, wind. pu ipett, fcbw.
(1.) = een wind laten.
puOta'tifc4e eicberbeit = pupillaire zekerheid.
WPM', m. —en, —en; I. *upille, w. —,
—n = pupil, pleegkind, onmondige wees.
II. littOit'le, w. —, —tt = pupil, oogappel.
13u#11'tengetber, qm. = pupillegelden.
*iipplben, f. —s, — = popje, liefje. 43u4r0e,
w. —, —n = pop, larve, masker, nimf;
(rein Rul)m itieg) in bie $..11 = hemeihoog;
frecb Ms in bie q3..tt = meer dan brutaal;
(er get)t) his in bie $..n = heel ver, te ver;
fiber bie $..n = to ver, de perken te buiten;
(berl.) einfad) 3. = pick fijn.
*uppenligefiC, 1.; -topf, m.; •viluber, m.;
•piel, 1.; •Meister, 1. = poppellgezicht; -kop;
-roover; -spel (-kart); -theater (-kast),
Oup'pen, rcbtn. (b.) = popelen.
Our = puur, zuiver, onvermengd, louter.
*tine', w. —, —5, V., 1. —s, —s = puree, brij.
*iireelartaffeln, 3l. = aardappelpuree.
*matte, w. —, —en, Vuvgatib', 1. —s, —e =
purgatief, purgans, afvoerend middel. *ur.
flatterium, 1. —s = purgatorium, vagevuur.
purnie'ren, fcbto. (1.) = purgeeren. *mice.
intact, 1. = purgeermiddel.
*urifitationi , tn. —, —en = purifikatie, reiniging, loutering. purifiiie'ren, Km). (b.) =
purifieeren, reinigen, louteren.
littivintfeit, f = Purimfeest.
43uviOlnu4, m. —, ..men = purisme (overdreven zucht naar taalreinheid, daaruit ontstaan
nieuwgevormd woord). *miff, m. —en, —en =

purist. 43uritalter, m. —a, — = puritein,
rondkop. paritteuilc4 = puriteinsch.
43ur'Ouv, m. —s = purper (kleur, stof, gewaad).
*urlittriarbe, w. = purper(kleur, -verf).
puripurfarben, gfarbig = purperkleurig.
*uv'Ouvilfteber, 1.; •gettiattb, 1.; •bulm, 1. =
purperlikoorts (scharlakenk.); -kleed; -hoen.
*Itepurbut, m. = kardinaalshoed. *iirlmr.,
tippets, $1. = rozeroode lippen. *tiepin,'
mantel, m. = purper-, vorste-, kardinaalsmantel. *nepurtnulibel, w. = purpermossel.
ouvliunt = purperen, purper. puripurrot' =
purperrood. 43uvipurrOte, w. = purperrood.
*nritutrisbnede, w. = purperslak.
pueren, jcbw. (1).) = porren (eig. en fig., ook
schp., „wekken"); (gwst.) gonzen, brommen.
43iivIt§ OW. zie $iricb uiw.
*urlelbaum, Malan zie Q3ur3elbaum ultv.
43u8, 13uk w. = goes; (meest) poes1
Oulsbel, w. —, —It = kwast; (jeber bat
Nine) manic, idle fixe.
*Old, m. —s, —, *ufleteben, 1. —s, — =
liefje, poesje, snoesje. piglets*, fcbm. (1).) =
peuteren, knutselen. putrticb = lief, snoezig.
Vuirta, w. —, ..ten = (Hong.) poesta, steppe.
*tette, w. — = (bed.) adem; aus her ¶3. rein,
fommen = buiten adem zijn, raken. *Ott•
blunte, w. = kaarsjes (van de paardebloem).
Vultet, w. —, —n = puistje, pukkel.
pullets, rdpv. (b.) = ademen, blazen; id) purte
bir was = ik zou je danken; bagegen Iiii3t rid)
nidtt p. = daar is niets tegen in te brengen.
Vuirrobr, *niters*, I. = blaaspijp.
*tete, w. —, —n = kalkoen(sche hen); bie
site l3. = dat oude wijf; mein **albeit
(*iit'iben) = mijn hondje, mijn kippetje,
snoesje. *tiler, m. —s, —, *ut'babts, m. —
kalkoen(sche haan). pleterrot = zoo rood als
yen kalkoen.
*utlfb, m. —es, --e = (plotselinge, voorbij31
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gaande) volksbeweging, relletje, (poging tot)
oproer. 4ntt'Ittett, fcbtv. (b.) = opruien.
•
#utt: = kiep, kiep! (bet bat)
duiten, geld.
13uttAen zie $utten (bij Bute).
litttlen, *tali, 431. = putti (kinderliguren in de
plastische en de dekoratieve kunst).
430, m. —es = tool, opschik, toilet; modeartikelen ; pleisterkalk; (spott.) smeris, klabak.
#14.. . = (dikurifis) zeer, erg aller... enz.
—n = puts.
• 3(e),
Outiiett, (b.) = poetsen, schoonmaken
(ook groente e. d.); mooi maken, opschikken,
(op)tooien; toilet maken; (bie home) snoeien;
bas .21cbt, fit bie tale p. = de kaars, zijn
news snuiten; (eine Mauer) pleisteren; bie
etanfte putt bas .2itt = de mooiste maakt
dat ze gezien wordt; Silingeht p. = (Oefellen.,
fpracbe) (aanbellen om te) bedelen.
m. —s, — = poetser; doorhaling, uitbrander,
standje. 43tt4'frnu, = werkster. **Urge=
mad), 1. = toiletkamer. 13utegeftbaft, 1.,
.banbet, m. = modezaak. liuCtjanbluttg,
w. = modemagazijn, -zaak.
#utlig = koddig, grappig, komiek; (ook) sierlijk; p..e Rube!, Stride = potsierlijk mensch,
rare (snaak).
*ufilnaeberin, 113. —, —nett = modiste. VWOontabe, w.
poetspommade. 43ut'Oulber,
= snuiter.
1. = poetspoeder. IluCfcbere,
= pronkzucht, zucht voor oplituCluOt,
schik. ottlyfiirbtig = pronkziek. IlluCtifrk

qualifigieten.

m. = toilettafel. 13u4'tnaren, 431. = modeartikelen. 4ntfluun'berlitb = allervreemdst.
***Ovalle, ID. = poetskatoen, 43u1'3eug, 1. =
poetsgoed. 43u4'3intitter, 1. = mooie kamer,
salon; (toiletkamer).
**Wile (spr.: pOzz'1), 1. —, —s = puzzle.
43uggetan'evbe zie q3v53uolanerbe.
43Uitutie', tv. — = pyemie, bloedvergiftiging.
litmutire, m. —It, —n = pygmee, dwerg.
OUgutii'enbaft, 00guctilfcb = pygmeeisch,
dwergachtig.
4,4vantibat'
pyramidaal. 43branti'be, tv. —,
= pyramide; bie Oewebre in ..n
Lreten = in rotten ... Obrami'benfavutig =
fpyramidaal, pyramidevormig.
Ititutttpf, m. = afgeknotte pyramide.
130venteen, $1. = Pyrenean. #brenfaftb =
Pyreneesch.
114Hvutent', 1. = Pyrmont.
tjrome'ter, 1. (u. m.) —s, — = pyrometer,
khittemeter. *Hrotectrttit, w. — = pyrotechniek, vuurwerkkunst. Obrotetfyniftb = pyrotechnisch.
13tier1uOlieg, m. = Pyrrhusoverwinning.
43Utba'gova6, m. = Pythagoras. liOtbagove'er,
m. —s, — = Pythagoreeer. Obtbagovelftber
.2044 = stelling, theorems van Pythagoras.
Pythia (Delphische priesteres).
130'tbia, W.
#01011t0 = Pythisch, orakelachtig; bie q3..ett
apiele = de Pythische, Delphische spelen.
Ost. = $rv3ent.

C.
£, T. = Q.
qem = Zuabrat3entimeter: vierk. cM.,
cM2. qkm Zuabratfilometer: vierk. KM.,
KM2. qm = Zuabratmeter: vierk.. M M2
M2.
qmm = Duabratmiliimeter, vierk. mM.,
mM2.
qua = qua, als.
Enable, w. = kwab(be); ook =
Zuapp e. quateb(e)lig = kwabbig, slap, week,
wibbelig, mollig. quab'beln, fcbw. (b.) =
trillen, schudden, lillen, wibbelen.
m. —(e)s, —e = (kind) klein ding, nest.
Cataelet, —n = kwartel. Cuadelei',
to. —, --en = gewauwel, beuzelarij, onzin;
halfheid, geweifel. quacletbaft, quac't(e)lig =
weifelend, beuzelachtig. fluaeletbattO, gfritie,
m.; =lief e, w. = weifelaar, wauwelaar(ster).
quaeletn, ftw. (b.) = bazelen, wauwelen;
weifelen, telkens wat anders willen.
Elstairfatbev, m. —s, — = kwakzalver. Lund=
fatberer, w. —, —en = kwakzalverij. quad'=
falbevn, icbw. (b.) = kwakzalveren.
—n = blaar, puist (van
Luab'bet,
netelroos bijv.). quab'beln, Km. (b.) = kletsen,
wauwelen.
flua'bev, w.
—n,
m. —s,
Elua'ber=
ftein, m., 1. = (vierkant)blok steen.
tatabrant, m. —en, —en = kwadrant. Etta.
beat', 1. —(e)s, —e = kwadraat, vierkant;
herstellingsteeken (in de muziek). fluabvat'.
vierkante decimeter.
beiimeter, I. (u. m.)
tuabratfull, m. = vierkante voet. quabra'.
viertiftb = vierkant; au.. e Ceitung
kantsvergelijking, Eluabvatmeite, w. = vier-

kante mijl. iluabrat intetv. 1. (u. m.) vierk.
meter. fluabtat'Anbet, m. = stomme stijfkop. Ettabraticbitause, w. = groote bek.
Cuabratue, w. —, —en = kwadratuur.
tuabratitmviel, = vierkantswortel. Etta=
brat'aabt, w. = vierkant (getal), kwadraat,
wortelgetal. fluabrat'iott, m. = vierkante
duim. quabrie'ren, id)w. (b.) = in 't kwadraat
verheffen; vierkant maken.
.. gen
Cuabri'qa,
quadriga, vierspan.
Ettabrille (spr.: kadrielje), tv.
---n
kadrielje. tuabrittion', —, —en = kwadrillioen, millioen in de 4de macht.
Ettabrupeb', I. —en, —en = viervoetig dier.
CUabVuliehtiliane, = quadruple alliantie.
Cunt (spr.: ki) zie
qualen, quieten, id)u). (1).) = kwaken, kwekken,
janken, grienen. !Dueler, m. --a, — kwaker.
Cunt, tv. —, —en = kwelling, pijn, verdriet,
ellende, narigheid; wer bie aBabl bat, bat bie Z.,
Bahl matt Z. = kiezen is een lastig ding,
keur baart angst. quillett, (b.) = kwellen,
plagen, pijnigen, martelen, mishandelen; 110
q,
zich kwellen, zich of-, uitsloven.
lenb = lastig, pijnlijk, martelend. qualm.
miibe = moe van pijn. m. —s, —
kweller, plager. tutiterei', tv. —, —en =
plagerij, mishandeling, kwelling. quitletiftb
plagerig.
m.
kwel-, plaaggeest.
tuatifitation', —, —en = kwalifikatie,
bekwaamheid; beoordeeling, nadere omschrijving. tualifitationiVatteft, F . = diploma
van bekwaamheid. quatifi3ierlar = te
kwalificeeren. quatifigie'ren, icbto. (b.) —
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kwalificeeren, nader omschrijven, bevoegd,
bekwaam verklaren; fic0 q. = zich leenen,
geschikt zijn. quatiftaterited Zergeben = gekwalificeerd misdrijf (nl. onder bepaalde verzwarende omstandigheden). estalitati , w. —,
—en — kwaliteit. quatitatits' = kwalitatief,
naar de hoedanigheid. fluatitiit#1... =
kwaliteits ... (d. i. „best").
fluatile, m. —, —n = kwal; (bed.) oorveeg.
Cuatitettnetnn, m. = kwalpoliep.
fluent, m. —(e)s, —e = (k)walm, dikke damp;
kwel(water); Z. macben = (ook) onzin praten.
tlualmi beick m. = kweldam, -dijk. quaintest,
fcbto. (t).) = walmen, dampen, rooken; onzin
praten. quatintiq = dampig, rookerig. Ettanti.
tute, w.: olle Z. = ouwe sok.
ettatiftev, m. —s, — = fluim. quatiftern, fcbtr.
(f).) = spuwen, spugen.
Quenon = smartelijk, pijnlijk, kommervol.
fluattibet, m. —s, — = rookkanaal (midden
in den kolemeiler).
Eluantittiti , w. —, —en = kwantiteit, hoeveelheld, aantal. fluantitatb iberKteievung, m. =
onduidelijke opgaaf van de hoeveelheid (in
den handel). quantitatib' = kwantitatief, naar
de hoeveelheid, wat de hoeveelheid betreft.
tuanitunt, 1. —s, ..ten u. . . to — quantum,
aantal, hoeveelheid, portie.
quant4Itseffe = (nrbb.) kwansuis.
Eluan'Sse, m. —, --n = puit-, kwabaal.
Cuavantiiine1C(spr.: karcitêne), w. —, —n =
quarantaine.
Lund, m. --(e)s = kaaswrongel; slibber, voll;
rommel, prulwerk; (has geI)t bid)) einen Z. (an)
= geen Steek, geen bliksem. fluarriniten! --larie! kan je begrijpen!
Eluavive, w. —, —tt = drens, huilebalk; vgl.
$farre. quaviven, fcbw. (b.) = grienen,
janken ; kwaken ; ook = rt er g el n. quavivig =
huilerig, drenzerig.
I. Ettavt, 1. —(e)s, —e = verrel, pint, kwarto.
II. Cunt, 113. —, —en = kwart (schermkunst,
muziek).
Etta-vita, w. —, .. ten = kwarta, vierde!klasse
(van boven af). fluavtati , 1. —s, —e = kwartaal.
quartalitev = driemaandelijks, per kwartaal.
tuavtativaucbev, +infer, m. = kwartaalrooker, -drinker (die om de zooveel tijd zich
re buiten gaat). tuartaitter, m. —s, — =
kwartaner (leerling in kwarta). lattavtatti.
fiebev, 1. = vierdendaagsche koorts. Omar.
taut', m. —en, —en, Cuartibanb, m. =
kwartijn, in-kwartoband. tuarite, tu. -.Quart II.
tuariterbed, 1. = halfdek.
tuarteroni , m. —en, —en = kwarteron (afstammeling van mesties en blanke). Cuartetti,
1. —(e)s,'—e = kwartet fluartiforntat, 1. =
kwartoformaat. Eluartibeft, f. = kwartoschrijfboek. Cuavtievi , 1. —s, —e = kwartier (ook in
de wapenk.): (stads)wijk, logies, onderdak,
wooing, kamers; (bet einem) in Z. liegen =
ingekwartierd zijn; Z. nei)men = zijn intrek
nemen; Z. gebenl= kwartier, pardon geven;
bie beam non fo unb foniel Z. . en (1!). Emu.
tievibiltett, f. = bewijs, biljet van inkwartiering. quavtie'ven, film. (b.) = in kwartier
leggen. fluavtievigelb, 1. = inkwartieringsgeld.
iluavtiev itifte, m. = inkwartieringslijst. Cunt.
tievintacbev, m. = kwartiermaker; ook =
Cuartievintelftev, m. = kwartiermeester.
Cluavtifette, w. = kwartozijde.
Luari, m. —es, —e = kwarts. quaveartig =
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kwartsachtig, -vormig. Duarefelfett, m. =
kwartsrots. quaviiig = kwartsachtig.
flunO, m. —es = (nrbb.) smulpartij.
qualt = kwazie, (om) zoo to zeggen, eenigszins,
zoowat. tualifontrat, m. = schijnkontrakt.
Ettalintobogeiniti, $1. = Quasimodogeniti,
Zondag na Paschen.
Eualifeln (spr.: kwazzeln), fcbw. (1.) = (nrbb.)
kletsen, zeuren, bazelen. Cuarfelfvite, =peter,
(yr.) iittele = kletsmeier, -tante.
Ettalifta, w. — = kwassie-, bitterhout.
FAO, tn. —(e)s, —e, Elualte, vv. —, —n =
bosje, kwast. Entifticbett, 1. —s, — = kwastje.
qutiftionievti = in kwestie.
LWOW; m. —s, ..to'ren = kwestor, rent-,
penningmeester. Eutiftuvi , w. —, —en =
kwestuur, ambt van een kwestor, kas.
eitatentiber, m. —s, — = kwatemper, kwatertemper (iste dag van een kwartaal; bij de
Rif.: vasten- en onthoudingsdagen).
tuntevitte, w. —, —n = kwaterne, vier (bedrukte) bladen; vier nummers in een rij (in
't lottospel).
Cuatvocenite (c = tsj.), 1. —s = kwatrocento:
15de eeuw.
I. tuatIck m. —es = onzin, zotteklap, klets;
modeler, pap. II. quatfeb = onnoozel, dom, suf.
III. quatftb! = pats! klets!
Ettatifi@e, m. —, —it = (bed.) oorveeg. qua'.
fsbets, id)w. (I).) = kletsen, bazelen, quati.
fcbettat i = kletsnat.
ettecle, ru. —, —n, Euecitesteva6, 1. = kweek(gras). ettedibolber zie aBarbolber. Euedi•
Tither, 1. = kwik(zilver). quetfifitberavtig =
kwikzilverachtig. euedifilberfabett, m. =
kwikkolom (in thermometer). queitifilberbattig
= kwikzilverhoudend. quedifitbertg = van
kwik, beweeglijk, druk. quedifilbern = van
kwik(zilver) ; fig. ook = quedfifbertg.eueit.
filbevfalbe, w. = kwikzalf. Eluedifilberfaute,
to. = kwikkolom. Ettedlneiletty m. = kweek-,
hondsgras.
Cuelyte, w. —, —0 = handdoek, servet.
queilett, fttn. (b.) = janken, huilen.
euett, m. —(e)s, ----e, Lucile, w. —, —n =
bron; aus ber beiten, aus; 3uneritiffiget Z. =
uit de beste, uit betrouwbare b.; aus ber
erften Z. be3ieben = uit de eerste hand koopen.
Euettleiirt, m. = brongebied. Euellibrunnen,
m. = bron(wel).
I. quel'len, ft. (f.) (bu quip, er quillt; quail;
qui3lIe; quill! gequollen) = zwellen, uitzetten;
(op)borrelen, ontspringen, (op)wellen, voortpkomen, vloeien, opstijgen; f(b.) doen voortkomen, voortbrengen] ; (erbfett) qu. 'alien =
in de week (in 't water) zetten; mit (milli ber
Q3iffen im Munhe = ik kan 't eten niet door de
keel krijgen (van boosheid, onbehagen enz.).
II. quel'len, ftro. (1).) = in de week zetten,
(laten) weaken; gequellte Slartoffein = aardappelen met de schil gekookt.
Ettellestangabe, w. = opgave van de bron(nen).
Cluelit(en)begivi, m. = brongebied. Ilueti•
lenforfibev, m. = bestudeerder van de bronnen.
Ettelitenferfcbung, w., .ftubiunt, 1. = brannestudie. fluert(ett)gebiet, 1. = brongebied.
quelitentstatift = volgens de bronnen, echt,
authentiek. Euettifinber, m. = bron-, welvinder. eueitiovuttb, m. = bronrijke grond.
rquetitig =bronrijk. EuettinnutObe, w.= bron. nimf, najade. quettiveicb = bronrijk. ,euell'=
fats, f. = bronzout. eueltilattb, m. = drijf-,
welzand. Euellittutflev, 1. = wel-, bronwater.
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euetti bel, m. —s = (wilde) tijm.
fluelte, w. —, —n = vaars.
etteugeler, Iv. —, —en = gedrens, gezanik,
gekanker. quett'geltt, fcbto. (b.) = drenzen,
zaniken, kankeren. Catenaler, m. ---5, — -----drenzer, zaniker, kankeraar.
euentAen, f. —5,— = (eig.: oud) klein gewicht;
(fig.) korreltje, greintje, ziertje.
quer = dwars, schuins; (bie Gacbe) gebt q. =
loopt verkeerd; (bas fommt mir) febr q. = zeer
ongelegen; (bas ecbicffal) ftreid)t mir q. burd)
ben deg = werkt mij tegen; q. fcbreiben =
(akcepten, wissels) teekenen, schulden maken;
vgl. freu 3. eueebaifett, m. = dwarsbalk.
Cluer'battb, 1. = dwarsband, -tout. Ettev'bauf,
w. = dwarsbank. Etteeimuut, m. = sluitboom;
vaste rek. quer'burct' = dwarsdoor. Etter's
burdifc§nitt, m. = dwarsdoorsnede.
flue're, w. — = dwarste, schuinte; ttad) ber Z.
(burcbfcbneibett) = in de dwarste, schuinte;
einem in bie .0. foramen = iem. in den weg,
in 't vaarwater komen, tem. dwarsboomen; es
ift mir etw. in bie Z. gefomnten = ik ben
verhinderd (geworden). fluer'eilett, 1. = dwarsijzer.
Cue-vele, ID. —, —tt = klacht.
eueriall, m. = tegenvaller, -slag. gueefelbeite
= 't veld in, 't land in. [Etteetinger, m. =
vingerbreedte.]
nuerififtate, w.; •felio, 1. = dwarsilfluit; -folio.
euer'frage, w. = kruisvraag, interruptie.
Ctievi llture0e, W .; %gang, In. ; .gaite, w. —
dwarsi1voor; -gang (-ader); -steeg (-straat).
[Eueebanb, w. = handbreedte]. Cueebieb,
m. = schuinslag, -stoot. Luer'be15, 1. = dwars-,
kopshout. fluerliffen, f. = peluw. Vitte-000,
m. = dwarskop, -drijver. gm-0001g = raar,
dwars(drijverig).
Cued zie Zuirl.
eitteellleifte, w.; slittie, w.; onauer, w. ; Juabt,
ID. = dwarslllijst; -lijn; -muur; -naad.
nuer'llpfeite, w . ; .0-ro111, 1.; .vic4tung, w.;;
-vi;, m. = dwarslifluitje; -profiel; -richting;
-scheur
eueelad, m. = reiszak (over den schouder of op
't paard). Cueeirtitel, m. = dameszadel.
Cater' llirb ir4t, w. ; g ichiff, I.; .Knitt, m.; slit ott,
1. (.1c§otte, w.) = dwaralaag; -schip (in kerken:
transept); -doorsnede; -schot (in schepen).
que04veiben, ft. (b.) vgl. quer. EttericOreibe.
-ref', w. —, —en = ('t) teekenen van wissels,
vgl. quer.
LueellOvolle, w.; gitange, w.; •flute, w. =
dwarsIllat (van venter); -stang; -straat.
etter'itric0, m. = dwarsstreepje, streep door de
rekening. Eueettuttme, w. = som v. d. cijfers
(v. e. petal).
Zuer'lltal, 1.; .t-rliget, m.; .treiber, m. = dwars11dal; -balk (-drager); -drijver.
quer'il'bre = schuin tegenover.
Vauerutattf, m. —en, —en = querulant (proceszuchtige, lastig persoon). querulie'rett, fcbw. (b.)
= over kleinigheden klagen, kankeren.
Lueviltuall, m.; •tuanb, w.; .tueg, m. = dwarsllwal- (traverse); -wand; -weg.
Lucie, w. —, —n = (nrbb.) (bloed)blein;
draai-, bolworm; ook = euelentee, m. —
halve gare.
EluetIc4, m. --es, —e = goudvink. ilueticOe, w.
—, —n = pers, (fig.) klem, hok; bijkantoor;
(blauwe) pruim, kwets. quetithen, fd)tv. (b.) =
platdrukken, kneuzen; pletten, (erts) stampen;
(%rauben) (uit)persen; (einem bie banb) bijna

quot(19ieren.

fijndrukken. EttetliO'falte, w. = ruche,
plooisel. Ettetfc4lartoffeitt, 131. = aardappelmoes, (-)purée. fluetldrlaut, m. = krakend,
kwakend geluid. etteeltbuttg, w. —, —en =
kneuzing, (bloed)blein.
Etteue (spr.: keu), f. —s, —s = (biljart)keu;
E., w. —, —s = queue, achterhoede; Z.
macben, bilbett = queue maken.
I. quid, 91bi. = kwiek, vlug. II. Enid, m. —(e)s
= kwik(zilver); kwikwater.
Cuidiboru, nt. —(e)s, —e = bron van stroomend
water, fontein. ettid'brei, m. = amalgama.
Cuitrutilbie, W. = amalgameermolen.
Euib'progue, 1. —s, —s = quidproquo, verwisseling, misverstand.
quier fil ent id)w. (b.) = piepen, gillen, krijten.
guietlig = piepend, gillend. CuieWtaut, m. =
gil.
guientett (guielten), fcbw. (1.) = kwakkelen,
sukkelen.
guielsie'ven (spr.: kwi-es.. .), fcbw. (1).) =
rusten; pensionneeren.
CuietWuttt0 (spr.: kwi-ee.. .), m. — = quietisme (een mystisch-religieuze richting).
guiet'Ken, ft w . (1).) = gillen, krijten, piepen.
guietfcblievettilgt = dolblij.
Cuillung, w. —, —en = kwelgat (in den dijk).
guintelie'ren, icbw. (b.) = pieperig zingen e. d.;
tierelieren; niet ronduit spreken, er omheen
draaien.
Cubit, w. —, —en = kwint (i. a. b.); kneep, list.
fIttin'ta, w. —, .. ten = kwinta, vijfde klasse
(van boven af). Cuintalter, m. —s, — = kwintaner (leerling van kwinta). Ettittle zie Zuint.
Luinteette, w. —, --n = kwinterne, kien
(in 't lottospel). Cuittieffene, tv. —, —en =
kwintessence, ('t) wezen van de zaak. fluitttetr,
1. —(e)s, —e = kwintet.
qttiO# = levendig, vlug, los, kwiek.
Cui'Orogue zie Zuibproquo.
Euivinat', m. —s = Quirinaal (koninilijk paleis
in Rome).
Enid, m. —(e)s, —e = roer-, karnstok, eierklutser ; beweeglijk persoon, draaitol; (bot.)
krans; (id) fettne) ben gatt3en Z. = den heelen
rommel, troep. Cuirl'arld), m. = draaigat, -tol
(fig.). quieten, fcbw. (b.) = (om)roeren, klutsen ;
dwarrelen.
guil'Oelig = druk, beweeglijk.
flui6guiliett, ¶3t. = nietigheden, beuzelarijen,
rommel.
(mitt = kiet, gelijk; (mit bem 2eben) bin icb q.
-- ---- heb ik afgerekend; (miteinanber) q. fein =
kiet, gelijk zijn; [atter toffnung q. fein = alle
hoop verloren hebben; eines 9Imtes q. fein =
van een ambt af zijn].
Euit'fe, tn. —, —n = kwee(peer); ook =
11ttittenbatutt, m. = kwee, kweepeer(boom).
fluittenfarbe, w. = strookleur. guittengetb
= kweegeel.
quittie'ren, fcbw. (b.) = kwiteeren, voldoen;
'(ben Zienft) q. = uit den dienst gaan, zijn
ontslag nemen; (bie 91rbeit) opgeven. tuittung,
w. —, —en = kwitantie. iluittung6fteuer,
w. = zegelrecht.
euthi'be (spr.: ki..), T. — = quivive, werda;
auf bent Z. fein = op zijn quivive zijn.
ettoblibet, f. —s, —s = quodlibet, mengelmoes,
potpourri.
ettele, w. —, —n = kwotum, aandeel, part,
termijn. quotient' (spr.: kwootsient), m. —en,
—en = quotient. quot(iDie'ren, fcbw. (1.) =
kotizeeren, 't aandeel, 't bedrag vaststellen.
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91.
91, f. = R.

91. — Re aumur; 9lecbnung. Stab. = %abaft
rabaleln, fd)tv. (/).) = (gwst.) lawaai maken.
%abet', w. —(e)s -- rabat, korting, aftrek.
91abafte, to. —, —It = om-, opslag (aan kleedingstukken); smal (bloem)bed, rand (van een
bloembed). Sabattentreter, nt. = (bed.) turftrapper (fig.). rabattle'rett,fcbto. (b.) = rabatteeren, korting geven, krijgen. %abaft/made, to.
= kortingbewijs. 91abattrecbttung, w. =
rabatrekening, -konto.
Slabau', m. —s u. —en, —e(n) = rabauw, grauwe
renet; ook =91abitua', tn. —es, —e =ruwe kerel.
Stab'bed, tn. — = (iiib.) winst.
91ab'bi, m. —s, —5 = rabbi, rabbijn. 91abbitte,
1. —(e)s, —e = rabbinaat. Sabbi'ner, tn. —s,
— = rabbi, rabbijn. rabbiltiK = rabbijnsch.
91a'be, m. —n, --it = raaf ; er rtiebit tote ein 91. —
als de raven; ein wetter 91. (l!). •
91a'bettliaati, f.; -art, tv.; getters, q31. = ravel,aas (d. i. kreng, galgeaas); -aard (-soort);
-ouders (d. i. slechte ouders).
91a'benlIfeber, to.; ifortfati, m., ifttfi, tn.; .ge.
friirb3e, 1. = ravellveer ; -beksuitsteeksel; -voet
(een plant: hoornkers); -gekras.
tia'bettlIgott, m.; ‘baar, 1. = ravagod (d. i.
Wodan); -haar (d. i. gitzwart haar).
91a'bentrnio, w. = kraal. 91alettmutter, to. =
ravemoeder (slechte m.). DIa'bettnacbt, w. =
pikzwarte nacht. 9ta'benfcbttabef, m. = ravebek (i. a. b.). ra'bettlibtoar3' = ravezwart.
91alenftein, m. = gerechtsplaats, galgeveld.
tIalettitintute, w. = krassende stem. 9/alen.
bater, m. = ravevader (slechte v.).
rabiat' = rabiaat, kwaad, woedend.
9tabutift' m. —en, —en = rabulist, chikaneur,
advokaat voor kwade zaken. 91abuliftereF, to.
—, —en = rabulisterij, chikanes. rabuti'itifcb
= chikaneus.
%Wee (spr.: rees), to. —, —s = race, wedren.
Staffybegierbe, to. = wraakzucht. 9Ia't§e, tn.
—=wrak;9/.anei mnebmnfur=w.op
iem. nemen over; bas icbreit nad) 9/. = dat
roept om w.
91aAeHaft, tn.; ', bur% m. ; .gelft, m. •, •gattin,
tv. = wraakfloefening; -zucht; -geest (-demon);
-godin (Eumenide).
SaAen, m. —s, — = mull, mondholte, krater.
ra'rben, fcbto. [felten: gerod)en] (1.) = wreken;
lid) an einem fur ettv. (tvegen eines binges) r. =
zich op iem. voor (over) lets wreken.
ra'itenfartni g = mull-, kratervormig. Sta'fbett.
balite, io. = keelholte. plaltemnanbettt, 431. =
(keel)amandelen. 91albetuttilubunflt ID . =
mond-keelverbinding. 91albett4ulgr, m. =
scherpe drank, zure wijn.
91iiitbet, tn. —s, — = wreker. vii'theri14 = wrekend, wraakgierig. Dlatt'gler, 4144 tr. =
wraakzucht. racVnietig, .1ficbtig = wraakgierig, -zuchtig.
Otacbilig, to. — = rachitis, Engelsche ziekte.
%ad zie 2Irraf.
lia'efer, m. —s, — = vilder ; rakker, guit,
schalk; lammeling; amandelkraai. 91aefer.
latch*, f. = gekeuvel (van babies). raelent
(fhb), fcbto. (b.) = zwoegen, beulen, sloven.
91aelevieug, 1. = rakkers.
9Inclet (spr.: rekk..), 1. —5, —s = racket.
Nab, 1. —(e)s, %abet = rad, (rij-, spinne)wiel,
fiets; ein 91. ftlagen = (vont Finau) pronken,

(ale Zurniibung) een rad slaan; ins 91. greifett =
een spaak in 't wiel steken; tinter bie 9rciber
fommen = (maatschappelijk) verongelukken;
(fig.) bas fiinfte 91. am al3agen (if). 91ab'acble,
to. = as (van een rad).
9tabau', m. —s = spektakel, rumoer, herrie,
lawaai, schandaal.
91ab'babre, %abler, pi. — (gwst.) kruiwagen.
91ab'bobrer, m. = naafboor. 91ab'brunnen, tn.
=put met hijschrad.91 4- b'cben,f. —s, — = radje,
wieltje, fletsje. 91abibautbfer, tn. = raderboot.
91a'be, to. —, —n = bolderik, koornroos.
ra'bebrecben, fittu. (2. glad.: gerabebrecbt) (b.)
= radbraken (eig. en fig.).
91a/bebaife, tr. = houweel; befoffen tole eine 91.
= dronken als een snip.
9ta'befutiitie, ID. = fietspet, -mute. ra'bein, icbw.
(b. u. 1.) = wielrijden, fietsen. tit'beltt, Wm. OM
= (laten) ronddraaien. 91.cebetpartie, w. =
fietstochtje. 9iii'betbfiibrer, tn. = raddraaier,
belhamel. 911i'bentacber, m. = wagenmaker.
91il'bernebilttle, 1. = kast (uurwerk). rii'bern,
icbw. (b.) = radbraken ; overrijden; (voort)wielen; tole gerabert = als geradbraakt (fig.).
91Wbertier,f. = raderdiertje. eiti 'bertverf , 1. —
raderwerk. 91ablaOrattog, tn. = fietspak.
tablabren (fart nur im tif.)=wielrijden,fietsen.
91ablabrer, .m. —s, — = wielrijder, fietser.
91ablabrfabbe, to. = fietspet. 91ablabrflub,
in. = wielrij-, fietsklub. etablabrfport, m. =
wielrijsport. 91ablaOrtueg, m. = wider-, fietspad. Serfage, to. —, —n = velg.91ableuttev,
1. = rond venster. rablOrtnig = radvormig.
91airgetelle, 1. = raderspoor.
91abialltiftem, I. = radiaalsysteem, straalvorm.
Otabiar'... = radiair, radiaal. 9tabialett, 131.
= straaldiertjes. %ablation', tt). —, —en =
radiatie, uitstraling.
rabie'rett,fd)to. (b.) = radeeren , uitkrabben, etsen .
91abier'llffrttiO, tn.; .guntml, 1. (u. tn.); oneffer,
1.; .ttabel, to. = radeerlivernis; -gom; -mesje ;
-naald (etsnaald).
91able'rung, to. —, —en = radeering, ets.
91abieO'cbett, 1. —s, — = radijs.
I. vabifal' (MD = radikaal; 91abifale(r) =
radikaal (pol. partij). II. elabitals , 1. —s, —e
= (chem.) radikaal.
91abilal101ttu8, m. — = radikalisme.
Sablfattb', tn. —en, —en = getal, waaruit de
wortel getrokken moot worden.
9/ableattibitati , w. = radioaktiviteit. %able,.
gramme, 1. = radiogram. 91abiographie', to.
— = radiografie. 91abiomeler, 1. (u. tn.) —s,
—=radio-, stralemeter.flabiolnogratunt'ii.=
radioprogram. Sa'biountruf, tn. = radioomrocp. atabietelegraiMie', tr., .telelsbottie',
tv.=radiotelegrafie, -telefonie. 91abiotberaOie',
to. = radiotherapie.
9ta'biunt, 1. —s = radium. 91a'bitta, tn. —,
..biett = radius, straal. 9ta'biu'Obertor, tn. —
radius vector: voerstraal.
91a1big, to. —, ..bi3es = radix, wortel. rabl.
iie'ren, Km. (b.) = worteltrekken.
91ablaften, m. = raderkast. Sablratts, tn. =
krans, rand (v. een rad). %abler, tn. —s, — ---wielrijder, fietser. Ilablittie, tv. = radlijn,
cyklofde. 91ab'utaiber, tn. = wagenmaker.
91ab'utantel, tn. = wijde mantel, pelerine.
9tabltabe, to. = (rad)naaf.
3tab'll4artie,w.; •reffen, tn. = fietshtocht; -band.
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m. -s, -5 = radja.
StabilMaufel, w. = schepbord. 91ablitiene, w.
= wielband. Mabittlagen, = pronken
(van een pauw e. d.); (bas ift) 3um R. = om om
to vallen. 91ab ilMiel*banteet,
= radersleepboot. 91ablitut, m. wagenrem. 91ab'a,
10ekte, w. = spaak. 91ablOur, w. = raderspoor. 9tab'tour, w. = fietstocht. Mabluer zie
91ab b cif) r e. 91abla1jn, m. = (rad)tand.
Ma'fael, m. = Rafael.
Staff, m. -(e)s, -e = samenraapsel, door den
molenaar achtergehouden meel en koren; greep.
Martael, m. = Rafael. raffaeli1M = Rafaelisch.
Martel, tv. -a = klapper, ratel (ook fig.),
klapper; hekel(kam); steeknet; nagelkruid.
retells, fdpv. (b.) = klepperen, ratelen, babbelen; samenpakken; (alas) hekelen.
rarfen? id)to . (b.) = pakken, rapen, opnemen;
(een japon, draperie) in plooien opnemen; R.
ipielen = stelen. 91aff'gut, = samengepakt,
geroofd goed. 91aWtol3, = sprokkelhout.
Staffina'be, w. - = raffinade, fijne geraffineerde
suiker. Maffinement (spr.: . . ma), j. -s, --s =
raffinement, geraffineerdheid. 91affinerie', ID.
-11 = raffinaderij. raffinie'ren, id)w. (b.) =
raffineeren; raffittiert = geraffineerd, geslepen. Maffintertteit, iv. -, -en = geraffineerdheid, geslepenheid.
Raffle, m. = (eigennaam) Raffke : (fig.)
0-w-er, parvenu.
•
= snijtand.]
[91afflabn,
va'gen, jcbw. (b.) = oprijzen, omhoogsteken;
fiber (9Iff.) empor, ljeraus, bervor r. = boven
lets uitsteken.
-5, -5 = ragout.
%agent' (spr.: . .gkoe),
= ra.
Ma'te, w.
=
Rahel,
Rachel.
Ma'tet,
1. = razeil.
%atm, m. -(e)s = room, (fig.) ('t) beste vgl.
Fr. „creme"; (berl.) roet.
Mittm'Men, 1. -5, - = lijstje, raampje.
I. %airmen, m. -s, - = lijst, raam (borduur-,
wevers-, drukraam enz.); kozijn; rek (voor borden, flesechen e. d.); bestek (van een boek e. d.);
frame (v. fiets); ben 91. eines 93ud)es
jcbreitett = buiten 't bestek van 't boek gaan.
II. rairmen, (b.) = in een lijst zetten;
roomen; (bed.) roeten.
Itairmenlitne, w. = spanzaag.
vairmig = roetig; dronken.
m.; ',buten, m. ; xtorte, tv. roornlikaas; -koek (-taartje); -taart.
91a1Weilenilbani, w., ',bereft*, m. = Raiffeisenbank (boereleenbank, onderlinge landbouwkredietbank).
91ai'gra6, 1. = raaigras.
91al'utunb, m. = Raymund, Raymund.
Main, m. -(e)s, -e = (gras)rand (tusschen twee
akkers), zoom, akkergrens, berm. rai'nen unb
fteinen = nauwkeurig afpalen.
Main'meibe, w. = liguster.
(spr.: real) ultv. zie %al on urn,.
%flat (6), qm. = rajahs (niet Mohamm.
91abjcba.
Turksche onderdanen); ook
91afatuf (spr.: ..kaoe), -s = rakahout (een
versterkend voedingsmiddel).
vuurpijl; [ook wel =
Satele, w.
91afette].
-n
Ma/eft', j. -(e)s, -e -5, Maiette, w.
= racket.
w. -tt = wachtel-, kwakkelkoning.
91amaban', m. -s = Ramadan (vastenmaand
van de Mohammedanen).
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Stamm, m. -(e)s, -e = ram (ook aan schepen),
bok, (ook: stier, kater). 91amlnalMine, w. =
heimachine. vanmebafig = suf (in den kop).
%mime, ay . = hei(blok), juffer; ram
(aan schepen); jeber mit 'ran an bie 91! = alle
man aan 't werk! ranrmelig = bronstig,
tochtig; krolsch. ranemein, Rim. (b.) =
loopsch, ritsig zijn; (zich) paren, dekken; rammelen, rukken; ook = rammen en ran3 en II.
Maurmelaeit zie 91an33eit. ranemen, icfm.
(b.) = (in)heien, in-, vaststampen, rammeien;
(ein Sd)iff) rammen. 91ann'tiot, m. = heiblok.
Manmeler, m. -s, - = rammelaar (haas,
konijn), ram. 9iantitt'ictiff, 1. = ramschip.
ManunOltale, w. = kromme neus, kromneus.
91(unioe, w.
-n = rampe, laadperron, oprit;
trapleuning, voetlicht(rand). Mant'penfieber,
.1. = voetlichtkoorts. Mant'Oenliftt,
=
voetlicht.
OtamOona'ge (spr.:.. naazje), tv. - = beschadiging. ramponfee = (ver-, ont)ramponneerd,
beschadigd, bedorven, ontredderd.
91antiM, tn. -es = ongeregelde waar, rommel,
uitschot; ber R. = (ook) de heele hoop; im R.
faufen = bij de roes koopen. ranOten, itto.
(b.) = bij de roes en tegen verminderden prijs
(uit)verkoopen. 91auftMluaren, $1. = ongeregelde waren.
ran... zie beratt...
Staub, m. -(e)s, %ember = rand, zoom, kant;
er ift, fommt, ger& aus (auber) 91. nab Zattb =
buiten zich zelf (van woede); uitgelaten ; mit
etw. 3u 91. .(e) fommen = klaar komen; mit
feiner alBeisbeit am R.. a jein aan 't einde van
zijn wijsheid zijn; eitten R. geben = een stomp,
fstoot geven: halt ben 91.! = houd je mond! bas
Tveritebt lid) am R. = dat spreekt vanzelf;
einen R. nebmen = een kloek besluit nemen.
Manbat', m. -s = spektakel, lawaai, schandaal.
vanballe'ven, idttv. (b.) = lawaaien, schandaal,
spektakel, ruzie maken. Sanbelift', m. -en,
-en = lawaai-, levenmaker.
91flubibentertung, w. = kantteekening. %nub'.
beaten, m. = gerande dukaat. rtin'beln, fcbw.
(t.) zie rembern. 91anb'eriltirung, w. =
kantteekening. rtin'bern, fdyw. (b.) = randen,
van een rand voorzien, kartelen.
tro.
kantteekening, (rand)glosse. 91anbleirte,
opstaande rand, randlijst. Manb'note, tv.
= kantteekening.
ManbillIctrift, m.; •beraierung, m.; .5eirtnung,
tv. = randlischrift; -versiering; -teekening.
9lanf, m. -(e)s, 91tinfte = korst (van gebak,
brood), homp; rand (van land, beek). 91tinft'a
Men, 1. -s, - = (onder-, boven)korstje.
Mann, m. -(e)s, Range = rang; Gcbriftlieller
erlten 91.. es, non nieberm R. = schrijver van
den eersten rang, van lagers r.; q3erfonett Don
R. = hooggeplaatste personen; einem ben R.
ablaufen = iem. de loef afsteken. 91aug'ab.
ftufung, m. = indeeling, rangschikking.
Man'ge, m. -n, -n = kwajongen, deugniet,
slungel; 9t., -n = kwaje meld,
deugniet, bengel; (gwst.) zeug.
Mangle*, w. = rangorde, volgorde.
Mattilier' bafilitof (spr.:. zjier . .). m. = rangeerstation. rangie'ren (spr.: .. zjie. .),
(b.) rangeeren, schikken, plaatsen, zijn rang,
plaats innemen; lie r. nacb ber ffirete = zij zijn
naar gro&tte gerangschikt; nor einem r. =
voorgaan, staan boven iem.
=
tv. = (rang)klasse. 91anglifte,
= loge eerste
ranglijst. 91atortoge, w.: erfte
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rang. vattinniiiii“ = volgens, naar den rang, in
rangorde. elang'orbnung, w. = rang-, volgorde.
91ang i ft§iff(ev), 1. (m.) = beurtschip(per).
9Iang'itoi3, m. = rang-, standtrots. elang'•
Weft, m. = rang-, wedstrijd. 91antefittfe, w. =
trap, graad. vangliiMig = eerzuchtig.
I. rant 9Ibi. = rank, tenger; r. uttb fd)lanf (it);
(schp.) rank (d. i. Licht overhellend); r. werben =
omslaan. II. %nut zie 91'dttf e.
Statile, w. —, —tt = rank, slingertwijg.
%tittle $1. (non ber nicbt iiblid)en Etna* 91anf)
= listen, slinksche streken, intriges, kuiperijen ;
R. fcbmiebett = intrigeeren. Win'tegeift, m. —
intrigegeest. Olitterentacber, •14tnieb(ev), m. =
intrigant.
van'ten, fd)tv. (b.) = ranken schieten, ranken;
fir# v. = (zich) slingeren, klimmen, zich vastklemmen, zich (vast)hechten. 9tattlengetuti4O,
1. = rank-, klimplant.
viin'telpinttenb, •iittiig, obeli = intrigant, vol
listen en streken, arglistig, chikaneus.
van'fig = rankend, klimmend, slingerend met
ranken.
9lantit'ne, w. —, —It = rankune.
Stanuttfei', w. —, —It = ranonkel, boterbloem.
Statile, te. —, —tt = (gwst.) zeug; (fig.)
meld, teef.
Dttin'iel, 1. —s, — = (kleine) reiszak, valies,
knapzak.
I. 91an'sen, m. —s, — = ransel; bulk, bast, pens.
II. van'sen, Tic§ v., 'dm. (b.) = (gwst.) rusteloos
rondloopen, tieren; worstelen; loopsch zijn,
(be)springen.
venlig = ransig, rans, garstig; loopsch, geil.
9Ian'3infeii, iv. — = rans(ig)heid enz.
Blattsion', tv. —, —en = rantsoen, losgeld.
vansionle'ven, fcbtv. (b.) = rantsoeneeren, loskoopen.
Blattesett, w. = paartijd (van hazes, bokken,
katten).
Blaine', nt. —s, —s = rapee, snuif.
eitalifie, to. —, —n = (an.) naafi.
etaltbaet ultra. zie 91affaeI of w.
914'ebta, w. = (boom) raffia. 9la'Obiabati, m. =
raffia(vezel).
vatAb' = vlug, snel. Olattibitill', t v.— = snelheid.
*Wee, 1. —5, —e = rapier, schermdegen.
vapie'ven. Rim. (1.) = schermen; raspen,
schrap(p)en, (fijn)wrijven.
%Wee, m. —tt, —n = moor(paard); er reitet
(auf) Sd)tifters 91..n = hij gaat te voet, per
pedes apostolorum ; ook = R appers.
Otairpel, m. —s = gekke kuur, aanval; wenn et
ben R. friegt = als hij 't in zijn hoofd krijgt; er
bat ben R. = hij is gek, kolderig. valroetbilvv'
zie f Iapperbftrr. vatrp(e)lig = onwijs, gek,
kolderig. Olae'pelfuef, m. = warhoofd, halve
gare; nukkig mensch; kolderig paard; er lit
ein R. = hij heeft den kolder (in den kop).
v0'010011(4 = kolderig, malend.
Stapeett', m. —(05 = rappel.
vaeltein, icbw. (1).) = ratelen, rammelen; ficb in
bie btibe r. = zich omhoog werken; es rappelt
(bei) ibm = hij maalt, is malende, hij koldert;
lit§ I. = (gwst. ook) zich haasten.
maii'Oett, m. —s, — = (1d)w3.) centime.
etappovV, tn. —(e)s, — = rapport. val)povtie'•
ren, id)w. (b.) = rapporteeren.
9ta00, m. —es, elatiOrtaai, w. = raap-, koolzaad.
91a0Itt, m. (gwst.): Sum R. werfen = te grabbel
gooien. vaple§est, vairlett, itiv. (b.) = (gwst.)
gappen, kapen.
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Slairiub, m. — = aanval van woede, van razernij, extaze; gekke inval.
elaViiner4en, 1. —a, —, elounle, W. —, —n,
Otaeun'sei, m. —s, — = rapunsel(klokje),
veldsla; (berl.) schoonmaakster, sprokkelaarster.
OteOule, to. — = (algemeene) buit; grabbelspel;
in bie R. fommen = verloren gaan; in bie R.
werfen, gegen = te grabbel gooien.
ran = zeldzaam; fijn, patent. Stadia', re. -en = rariteit, kurioziteit, zeldzaamheid.
elaviitilentabitteit, 1. = rariteitekabinet.
[rag = scherp, bijtend].
valau'nett, icfm. (b.) = razen, tieren, bruisen.
I. %MC m. —es = tieretein, ras (grove wollen
stof). II. valcb, 91bi. = ranch, snel, vlug, schielijk,
voortvarend, overijld.
9ta'Ke (fur Wratt3. rage), w. — = woede, rage.
valcbein, lc/M. (b.) = ritselen, ruischen.
StaftWbeii, w. —, —en = vlugheid, snelheid,
raschheid, haast, drift.
eittiOnatter, m. = ras-, tiereteinmaker.
I. Otalett, m. —s, — = gras(perk, -veld, -zode),
zode; 91. ftecben, legett = zoden steken,
leggen; (er rubt) unter bem R. = in 't graf,
onder de groene zode; ber griltte R. = de turf
(renbaan). II. valen, fd)tv. (b.) = razen,
woeden, ijlen; vliegen, stuiven.
91alenbant, iv. = zodebank. Stelenbetleibung,
w. = (mil.) zodebedekking.
valettb = razend, woedend, dol; man mbd)te r.
werben = 't is om gek te worden; er bat r.. es
Oliid = hij is verbazend, stom gelukkig; r.
verliebt = dol verliefd; bas ift Sum 91alenb•
werben = 't is om gek te worden.
91aleneilenrieitt, m. = ijzeroer.
91alettlIbitnet, m.; • 0Ia4, m.; • Iftur, w., •fterber,
m.; •teeeitb, m. = grasilheuvel; -perk; -knippen (-snijden); (-)zodesteker; -tapijt.
9talevei', w. —, —en = razernij, woede.
9141euv', m. —s, —e = barbier. elafiev'bedett, 1.
= scheerbekken. valie'ven, idyw. (b.) = scheren ;
(wallen) slechten, razeeren; gegen ben Strict) r.
= opscheren; trodett r. = plagen.
Otafier'ilmellev, 1.; sleife, w. = scheerlimes; -zeep.
valig = grazig, met gras begroeid.
%Mott', w. — ----- raison: verstand, rede; reden
van bestaan. Oltifoneue, m. —s, —e = raisonneur, prater. ralottie'ven, fdpn. (f).) —
raisonneeren, praten, redeneeren.
91a1'pel, tv. —, —It = rasp. varitein, fd)tv. (b.) =
raspen, krabben, schaven, schrappen; vgl.
6 ii f3 b ol3. Otarpettiatta, 1. = rasp-, spinhuis.
raj, vat (met a, a) = (obb.) scherp, bijtend.
elalle, w. —, —tt = ras, geslacht, soort, slag;
in ibm lit 91. = er zit ras in. atallebuttb, m. =
rashond.
elailel, to. —, —tt = rater. narleibattbe, te. =
(gemeene) troep. varletn, fcbw. (b. u. 1.) =
ratelen ; [ritselen]; (mit Sietten) rammelen; Om
(Examen) zakken, stralen, sjeezen.
Blailentantef, m. = rassestrijd. Dlalleigerb, f.
= raspaard. Otalletiev, I. = dier van echt (of
zuiver) ras. vailig = waar ras in zit, ransig,
pittig.
Sart, tn. — = rust(tijd), pauze; rustplaats; R.
macbett = uitrusten, rust houden; obtte 910'
nub R. = zonder rust of duur.
Salta, 1. —s, — = afrastering, hek. elaliet•
binbev, m. —s, — = (rondzwervende) zevemaker, ketellapper, muizevalkoopman.
9laftell', 1. —5, —e = hark; rasterwerk.
va'iten, fcbtv. (b.) = (uit)rusten, stilhouden.
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raft'1o6 = rusteloos, onverpoosd, onvermoeid.
Staftgofink% w. — = rusteloosheid, onrust.
—s, —e = rastraal, notebalktrekker.
raftrie'ren, fd)w. (1).) = ra.streeren, lijnen
trekken.
Staft'llitunbe, w.; stag, m. = rustlluur; -dag.
%Our', ID. —, —en = rasure, doorhaling; raspsel.
91atidAge u. 91at1tIliffe;
%at, m. —(e)s,
als titel en als kollege: Rate) raad, hulp, uitweg, raadgeving, overleg, beraadslaging, [raadsbesluit] ; raad, raadszitting, -vergadering, -lid,
-heer, ook alien een titel; oudere kommies; auf
meinen R. = op mijn r.; gcb bei einem 91. .(s)
(ev)§olen = iems. r. inwinnen; einen M. ers
teilen, geben = (een) raad geven; (aBitilicber)
ClIefointer R. = vertrouwd raadsman (ook een
titel); es lit beltimmt in Sena R. = 't is Gods
raadsbesluit; ba ift outer teuer =--- hier is
goede r. duur; outer R. lommt fiber Macbt = de
nacht brengt raad; in ben R. geben = naar
den r. gaan; [turinseiliger, luf tiger R. = hofmar]; mit R. unb Zat einem beirteben, an hie
banb geben = iem. met r. en daad bijstaan;
einen um R. fragen (lb; bortragenber R. =rapporteerend ambtenaar, rapporteur; [Wad
Rats? = wat raad?]; ba3u faun R. tuerben =
daar is raad voor; rid) fetnen Wipes' (zich)
geen raad weten; mit einem, mit fid) su R.. e
geben = met iem., met zich-zelf te rade gaan,
e batten = zuinig met
overleggen; dm. su
besluiten];
iets omgaan; [fu 91.. e werben
e Sieben = iem. raadplegen.
einen itt
%age, —n = evenredig deel, termijn,
afbetaling; in R. .n abtragen = in t . . en betalen.
valets, ft. (b.) (bu daft, er rat; riet; riete; rate!
geraten) = raden, raadgeven, [helpen, verhelpen], (naar iets) raden; id) Weir; mit nid)t 311
r. = ik weet geen raad; {but tit nid)t 3u r. = hij
is niet te raden, neemt geen raad aan; er faun
bir nod) 3u r. auf geben = hij is verstandiger
dan jij; wir rieten bin unb ber = we maakten
allerlei gissingen, wij raadden er maar op los;
v., fdpv. (1).) = beraden, beraadslagen ; vgl.
geraten I.
ragenweile = in, bij termijnen, op afbetaling.
pitetenbotung, w. = betaling in termijnen,
afbetaling.
= rader, gisser, oplosser.
Stager, m. —s,
Slat'llgeber, tn.; .4attO, 1. = raadllgever; -huts.
.tsien),
= Rhetiö.
Stagiest (spr.: .
w. —, —en = ratifikatie, bekrachtiging. ratifiiie'ren, fd)ro. (b.) = ratificeeren, bekrachtigen, goedkeuren.
m. —s, —s = ratinee, nopjesgoed.
—nen = (titel van de vrouw van
w.
een Rat) Mevrouw N.
ratinie'rett, Rip. (b.) = ratineeren, frizeeren.
Station', w. —en • = rantsoen, portie. ratio.
nal' = rationeel, redelijk; te berekenen; r.. e
301 = rationeel getal. StationaliWutub, m. —
= rationalisme, redegeloof. elationalift, m.
—en, —en = rationalist, aanhanger van 't
rationalisme. rationaliltife# = rationalLstisch.
rational' = rationeel, beredeneerd.
= Rhetisch.
Stat'fauf, m. = voordeelige koop. rat'114 =
raadzaam, geschikt, dienstig. Statilicbteit, tv. —
= raadzaamheid'enz. rano§ = radeloos, ver= radeloosheid.
legen. elatlofigteit, w.
raadzaam geraden. Slatlantieit,
rat'faut
= raadzaamheid enz. 91aWbeft§tut, m.
to.
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= raadsbesluit. Otatit'bote, m. = bode (van
den raad).
ratit§! = rits1 krakl
—tt =
tv.
Slarftte (met á), Wit'Ke (met
ratel, klapper.
Diatlegag, m. raad(geving); [beraadslaging,
raadsbesluit, aanslag]. rat'Alagen, id)w. (b.) =
beraadslagen, bespreken. atatlifilufs, m. =
raadsbesluit. elaWbietter, m. = bode, deurwachter. Staff el, f. —s, — = raadsel. ratifel.
haft = raadselachtig, problematisch. saw.
Refifslettt, = patricisch geslacht, p..e
familie. StatO'berr, m. = raadsheer (ook een
wort meeuw); -lid. tawbentito = raadsheerlijk.
StaWieller, m. = raadhuis-, stadskelder.
91aWroltegium, = raad, senaat.
w. =
•14reiber, m.;
elaWaaal,
sekretaris); -zitting.
raadlizaal; -schrijver (d.
etatOltelle, w. = waardigheid van raadslid.
platwilitube, 13) .ftitOt, in.; oberfanniunfl,
=
raadifkamer (-zaal); -zetel; -vergadering.
elaWmage, tv. = stadswaag. StaWaitunter, 1. =
raadkamer, -zaal.
etatle, 11). —, —It = rat, rot (ook fig. van personen); gril, luim; poedel (in 't kegelspel); (er
fd)Itift) wie eine R. = als een os, als een marmot.
I. %arta, w. —n = ratel. II. %M ita, m. —s,
— marter.
=
9tat'tenllfalle, to.; Manger, m.; . •giit,
rattelival; -vanger; -vergif (-dood).
(ook
ir.
voor
vattenta0V = zoo kaal als een rat;
rab ital.). Stattentanig, m. = (rattekoning:
verschillende door de staarten met elkander verward,e of vergroeide rattan); warboel, reeks verwikkelingen.
91aftenlIneft, 1.; •intiber, I.; • Iditbasti,
=
rattellnest; -kruid; -staart (ook: dunne sigaar).
= grove zeef.
Witter, m. —s,
ratlern, Pim. (b.) = ratelen (van rijtuigen e. d.).
—s, — = ratelpopulier.
Stattler,
910, m. —es, —e = rat, hamster; (jag.) bunsing.
Step zie 91atte. iNat'sentabl zie 91att enf a I) I. etatiettutann zie 91attenftinger.
Staub, m. —(e)s = roof, plundering, buit, prooi;
auf ben 91. Oren, lommen, batten of w. = in de
gauwigheid eten, aankomen, bouwen enz.; ein
R. ber Kellen, ber Wlammen werben = een
prooi enz. worden. 91aub'anfall, m. = roof-,
strooptocht. Stattivbau, m. = roofbouw.
Id)tv. (b.) = (ont)rooven, plunderen;
(Stiiffe) stelen; (ber l8aum) raubt tins ble
Vitt = beneemt ons 't uitzicht. Statt'ber, m.
—s, — = roover, bandiet, dief (ook aan de
kaars); wilde loot. Staulerbanbe, ---rooversbende. Stauberei', w. —, —en = roof,
rooverij.
ettiu'bevilgeidjidite, to.; •lytu4stutatut, sOalile,
w. = rooverligeschiedenis; -hoofdman ; -shol.
vau'bevilcb = roofzuchtig, -gierig, -ziek;
roovers... vrtu'bertt, Ito". (b.) rooven, naar
zich toe halen; (stud.) opscheppen. 91aubliKt
m. = roofvisch. Staub'oefelle, m. = roover,
roofbroeder. Staubigainbel, V. = rooverstroep,
-gespuis. Staub'oier, =roofzucht.raub'oietig
= roofgierig, -zuchtig, -ziek. Staubltiefie, q31.
= veroveringsoorlogen (v. Lod. XI V. bijv.).
Staubluft, w. rooflust, -zucht. Staub'.
**sorb, m. = moord en diefstal. 91autentarber,
in. = moordenaar.
Slaubillttert, 1.; .ratter, m.; •ft§iff, 1.- .141ofs, 1. =
ro6flinest; -ridder; -schip; -slot.
sitte0t, tv. = rooffistaat; -zucht.
Staub'llitaat,
f.; quo,
Staubilltier, 1.; •bogel, m.;
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m. = roofildier; -vogel; klein -gedierte; -tocht.
I. vaitcb, MI. zie rail). II. 9/aut§, tn. —(e)s =
rook, damp; (f ems. gute 2ebren) in ben 9L
ircingen = in den wind slaan; fein R. ot)ne
Weuer (it).
OlatWabteil, 1. = rookcoupe. SlautWaltar, m.
= rook-, reukaltaar. vaue§lar = rookbaar,
te rooken. Nant§ i cou06, 1. = rookcoupe. rate.
tben, fitto. (b.) = rooken. Smelter, m. —s, —,
= rooker. 91au'i§erabteil, I. = rookcoupd.
911iiet§erbiit§fe, w. = reukwerkdoos. Mu*.
vet', tv. —, —en = rookerij. Otatet§erer, tn. —s,
— = (be)rooker; bewierooker (ook fig.). Mu'.
t§erfleitt§, 1. = rookvleesch. etan'tber§ols, 1. =
reukhout. rauit§erig = rookerig, berookt.
elaiet§erfammer, w. = rookerij. %Wilier.
fersi§en, 1. = reukkaarsje. attuetberlutme, 1. =
rookcoupe.
rau'rbern, icbto. (1.) = rooken, met rook doortrekken, bewierooken; einem r. = iem. bewierooken, huldigen.
et an'tberliOatiier, 1.; .tifamie, w.; ', Mailer, I. =
reukHpapier; -vat (wierookvat;) -poeder.
elan'tberiing, w. —, —en = be(wie)rooking.
91au't§eittoevt, 1. = reukwerk. elattc§labtte, m. =
rookpluim. 91alublang, m. = schoorsteen(boezem); (bas (belb) in ben R. icbreibett =
afschrijven, verloren geven. 91aut§lail, I. =
wierookvat. 91att4Ileif4, f. = rookvleesch.
m41111341 = met behaarde voeten of pooten.
91aut§lroit, m. = rib, rijm. raut§'gar, = goed
gerookt; met 't haar, met de wol gelooid, bereid. 91autWga8, 1. = rookgas. 91aut§'§anbel,
m. = bont-, pelterijehandel. rauc§'§autig =
harig, met harige huid.9tattcVfteint, tn. = rookhelm. 91aut§'§ol3, 1. =bosch in blad, loofhout.
arttAig = rookerig, vol rook, rookend. Staut§ii
labinett, 1. = rookkamer. eittut§lanal, m. =
rookkanaal. Otaiii§liMee, 1. = rookcoupe.
91antrrleber, 1. = behaard, wollig zeemleer.
91tiiii§lot§, 1. = rookgat, rookerig kot. raut§'.
loll = rookvrij (buskruit bijy.). 9Iautirmantel,
m. = 'fang. Olaut§liat§t zie 91aubnad)t.
91autWoOter, 1. = reukoffer. 9icnitVro1o, f. =
rookbuis. 91aut§laule, to. = rookzuil, -kolom.
9/autWit§letitie, W. = rookpluim. raiit§'.
Icfpunt§ = rookzwak. SituitOlt§inallie, to. =
boerezwaluw.
91aut§liferbite, 1.; .itube, w.; ttabal, m.;
itilt§, m.; .totmd, m. = rookfistel; -kamer;
-tabak; -tafel; -topaas.
91aut§'berbrenmin gd s , 91autryber3eigung9atM a .
rat, m. = rookverbrandingstoestel.
Ilaut§'Ware, w., ituerl, I. = pelswerk.
giam§'Illoolfe, w.; .iourft, to. ; -simmer, 1. =
91au'be, m. — = schurft. raiebig = schurftig;
ein r.. es Scbaf fie& bie gan3e berbe an (1!).
rauf... zie b e rauf.. .
9tauf'bolb, m. —(e)s, —e = vechtersbaas.
91aurbegen, to. = rapier, lange degen; vechtersbaas. etattflutt, w. = vechtlust. raufluitig
= vechtgraag. 9tattle, w. —, —It = ruif ; repel.
raiefen, icbro. (1.) = (uit)trekken, (uit)rukken;
(vlas) repelen; fie6 v. = plukharen, vechten,
bakkeleien. %miler, m. —5, — = vechtersbaas; rapier. 91auferei i , w. —, —en, elauf'•
**libel, m. = vecht-, kloppartij. 91aufluit, w.,
'NC, to. = twist-, vechtzucht. raurnit§tig =
twistziek, vechtgraag. 91aufloolle, w. =
sterfwol.
tau§ = ruig, behaard, rauw, ruw, bar; (Gelid)t,
Bruit) behaard; (Bart) stekelig, ruig; (taut,
blinbe, Stein, 9Beg, Sitten) ruw; (Wetter,
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Wittb) ruw, guur; (tuft) guur, scherp; (ftlima)
ruw, guur, bar; (9lrbeit) ruw, hard; (Stimme)
rauw, schor; (tats) heesch, schor; (Wein) zuur;
(trot) grof (roggebrood); einen r. bebanbein =
iem. ruw, norsch behandelen. Diaulybant, w.
= roffel(schaaf). eiaufebein, 1. = ruw, onbehouwen mensch, buffel; (berl.) onderkruiper
(bij staking); rijdend veldartillerist. raulrbeinig
= ruw, onbehouwen; onsolidair. raufeboring
= ruw, norsch. elau'§e, to. — = rui. Slatt'beit,
to. —, —en = rauwheid, ruwheid, heeschheid,
schorheid, guurheid, vgl. rail). -mullet*, Ito,.
(b.) = (taken) kaarden, noppen; (lilt) r. =
ruien. tiauirfroft, m. = rijp, rijm. 9itut§'nei
Whet, i. = ruw gewicht (van munten). %nub'.
§aare, $1. = borstels. 91flu'binfeit zie 91 au 1) eit.
9lattirntalebitte, w. = kaard-, rouw-, ruwmachine. Diau§liat§t, w. = nacht, waarin de
booze geesten weggerookt worden; ook =
,waiften. elatilrpauft§, m. = 91aubbein.
9Iauirreif, m. = rijp, rijm. elauftlivade, to. —
= kalksteen. 91aufrioare zie %au dm a r e.
elaufflueisen, m. = baardtarwe. 91aufr3eit,
Iv. = ruitijd, rui.
9lau'fe, w. —, —n = (plantn.) wilde kool; raket.
%aunt, nt. —(e)s, Raum e = ruimte, plaats,
vertrek, ruim (in een schip); gelegenheid, kans;
tijdruimte, -perk; bem 3orn R. geben = aan
zijn toorn den vrijen teugel laten; eller litte
R. geben = een verzoek toestaan; her boffnung
91. geben = zich vleien met de hoop. Swint'.
nbitanb=raumlicber 9lbitattb. nauneauftei.
lung, w. = indeeling (van een gebouw bv).
nalim'einteit, w. = ruhnte6enheid. vatenten,
icbto. (b.) = (ont)ruimen ; verlaten ; leeg-, schoonmaken , op-, uit-, wegruimen, uitverkoopen.
Olatemer, m. —s, — = ruimer, schoonmaker;
ruimnaald, doorsteker. etaum'eriparniO, w. =
ruimtebesparing; her R. toegen = om ruimte
te winnen. Illaunefrage, w. = ruimtekwestie,
-probleem. 9latinegraise, to. = maatgrootheid.
villein's zie geraumig. elainn'inftalt, m. —
volume, kub. inhoud. 91autielelge, w. = leer
van de ruimte, geometrie. raiment§ = ten
opzichte van de ruimte, plaatselijk; ruimte... ;
r..er 91bitattb = afstand in de ruimte. Mum'.
lidjfeit, w. —, —en = ruimte, lokaliteit. ram'lob = zonder ruimte, geen ruimte innemend.
91ainn'tt, to. —, —It = (mt.) open zee, ruime
sop; scheepsruimte. Staieniung, w. —, —en =
(ont)ruiming, uit-, opruiming, ('t) ruimen,
('t) leegen. 91aienningOau8berfauf, m. = opruiming, uitverkoop.
milieu, id)ro. (1.) = brommen; (einem eta'. ins
Zfl fluisteren. rautesen = (gwst.) raun en(?).
tiau'pe, w. —, —n = rups; chenille, snoer; grit,
kuur; er bat 91..n im Stopf = hij heeft kuren,
is verwaand. rau'pen, Rim. (b.) = rupsen
zoeken; (einen Baum) van rupsen zuiveren.
99ate0enablefen, 1. = rupsezoeken. 91au'Onei,
1. = rupseei. 91au'Oentra§, m. = schade door
rupsen veroorzaakt, aanvreting, vreterij van
rupsen. 91au'Oelifielni, m. = helm met snoer
of kwast. 9latetntift§ere, w. = rupseschaar.
rau'igg = vol rupsen.
raii8; (= beraus!) = er nit! te wapen!
rand... zie b eraus...
%milt% m. —es, 91sluicbe = roes; bedwelming,
dronkenschap (ook fig.); (fig.) vuur, ijver;
[geruisch]; (plant) kraaiheide; rijsbes; eittett R.
baben = aangeschoten zijn. 91aultirt§en, 1. —s,
— = roesje; klein flikkervuur in de kachel.
ratelc§en, icbto. (b.) = (non eeibe, Eu111,
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8Ilittertt) ruischen; (Dom eturm) bruises,
loeien; r..be Wreube = luidruchtige vreugde.
Sau'l0er, m. —s, — (gwst.) schuimende
appelwijn.
Sauffirgelb, = operment, geel zwavelarsenik.
%antiVgalb, = blad-, klatergoud. Sauftir.
Ofeife, tu. = ruischpijp (van 't orgel). Olauitb's
fllbev, I. = bladzilver. Saul(Wien, w. = paartijd (van 't wildezwijn).
it0 v. = (met) de keel
vauf'Oevit, id)ro.
schrapen, kuchen.
Sau6'10mei1ev, m. = uitsmijter.
Saute, w. —n = wijnruit; ruit (f iguur),
facet, vensterruit; (im Startenipiel melit FOI.)
ruiten. vattlenfavatig = ruitvormig. %au'tett.
tram, m. = wijnruitkrans. vaulentueife =
ruitvormig.
ravelijn.
m. —s, --s
etabetitt' (spr.:
nation' (spr.: rejO), m. —s = rayon, (verboden) kring (om torten en vestingen). nation'.
MO, 1. = rayonwet.
—s = razzia, strooptocht.
Sai'Oa, w.
91ea'nettO, 1. —,..gen'31en =reagens, (chem.) onderzoekmiddel. SeageneglaMett, .vbimbett, I. =
reageerbuisje. Seageni'paplev, j. = reageerpapier. veagie'vett, fcbto. (f).) reageeren,
terugwerken; (op lets) ingaan, gevoelig zijn.
%cation', w. —, —en = reaktie, terugwerking, achteruitgang. reartionite = reaktionair.
I. Seal', m. —5, —e = reaal (oude Sp. en Port.
repel, werkelijk, zakemunt). II. veal', 9tbj.
lijk.
SeaVgtintttafinut, 1. = reaalgymnazium (Hoogere burgerschool met Latijn). nealien, =
1. realia, zaken; 2. zakelijke kundigheden.
Searinittrie, —n = feitelijke beleediging (door de daad). SealitationWgef0ftft, 1. =
realizatieaffaire. reatille'ven, ftw. (I).) = realizeeren, verwezenlijken, uitvoeren; te gelde
maken, verkoopen. eleallfle'rung, w. —, —en
= realizatie. SealWatud, m. — = realisme.
m. —en, —en = realist. reall'itifeip =
realistisch. 91ealitat, tr. —, —en = realiteit,
werkelijkheid; 91.. en, ¶3l. = (qt. ook) grondbezit. realiter realiter, werkelijk. Seal'.
renntniffe, q31. zie 91eatten 2. 91eallegiton, I.
= encyklopedie. Seal'Aule, tu. = reaalschool,
hoogere burgerschool. Searf0ultuefett, I. =
middelbaar onderwijs. Scanned, m. = reeele
waarde. OteatlyOrterbui6, T. = encyklopedie.
—, —en = herverzekering.
Seaffefuvan&',
Seat', —(e)s, —e = vergrijp.
Oteibatt, Dleb'be6 ziex91abbes.
—n wijnrank, -stok ; lR eb en (ein
Se'be, to.
GM 91.) = wijnberg.
Sebell', m. —en, —en = rebel, oproerling.
rebellie'vett, (1).) = rebelleeren, opstaan.
SebellIon', w. —, —en = rebellie, oproer.
vebel'llf0 = rebelsch, oproerig.
re'beltt, ittu. (b.) = (bessen, druiven) aftrossen;
(ook) de beste druiven afplukken (om een fijne
wijnsoort te bereiden). ele'benblatt, 1. = wingerd-, druiveblad. SelettOlut, I. = druivebloed.
Se'bettbolbe, to. = torkruid. Se'bengeliinber,
1. = latwerk voor den wijnstok. Se'benlaub, I.
= wingerdloof. Se'bettfaft, m. = druivesap,
-nat, wijn. Selettl0og, m. =
wijnloot, stek. Se'bettitab, m. = wijngaardstaf,
thyrsusstaf. Se'benite0er, m. knoppebijter
(een bladroller). re'bettuutipon'nett = met
wijngaardranken omgeven, omvlochten.
SeblittOn, I. = patrijs, veldhoen. Seblauo, w.
= druifluis, phyloxera.
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Seblev, m. —s, — druivetrosser. Seblitts,
m. —s, —e = 91ebenid)o13. SebItod, m. =
wijnstok.
u. —le = rebus.
Seib** m. u. I.
Sala, m. —(e)s = afval.
9/e0, m. —(e)s, —e (gwst.) = %aim
I. eleAest, m. —s, — = hark; (voor kleeren)
hanger, rek. II. ve'Oen, ittu. (1).) = harken.
91e'ttenllautt, 1.; .aufgabe, w.; gbefOrbe, w.;
.brett, T.; .butt, I.; segentPel, T. = rekenilkamer;
-opgave (rekenkundig vraagstuk, som); -kamer ;
-bord (telbord); -boek; -som.
—
SeltettlIfeblev, m.; .lauttner, m.; stne0t,
rekenllfout; -kamer ; -knecht (-tabel).
Ote'ttenlItunit, w.; g rfinitter, m.; gleOrer, m. =
rekenlIkunde; -kundige ; -onderwijzer.
9/e0ettilutaf0ine, w.; otteitter, m.; .0femtig,
m. = rekenlimachine; -meester (-baas); -penning (legpenning).
Seltetti0aft, w. — = rekenschap; 91. geben,
ablegen = r. geven; einen 3ur 91. 3ieben (wegen
einer Gate) = van iem. r. vragen, eischen
(over lets). SeAent0aftbablage, w., .berit§t,
m., slegung, w. = verslag, rekening en verantwoording.
SeAettf0ule, ro. = rekenschool. SeAettitftb.
jen, 1.= rekenliniaal. Otel§enftift,m. = griffel.
SeAettitunbe, w. = rekenles. Se'0entafel,
w. = lei; tafel van vermenigvuldiging; ook =
b r e t t. Ote'tt entiftb, m. = (oud) rekenplank.
rekenonderwijs.
SeAettunterti0t, m.
Se0evAe (0 = sj), -n = recherche,
onderzoek, (politie)nasporing. SeMertlgue (0
= sj), m. —s, —e = rechercheur. ve0evOie'•
ven (0 = sj), Rim. (b.) = rechercheeren, navorschen, onderzoeken.
ve0'nen, Id)w. (l.) = (be)rekenen, schatten;
nat Oulbett, 931arfen r. met guldens, marken
r.; (lRabatf) wirb nitt geretnet = wordt niet
berekend; (ben (buIben) au mei r. = op
2 mark r.; eins ins anbre r. = 't een door 't
ander r.; mit ben ilmittinben r. = met de
omstandigheden rekening houden; einen 3u ben
(unter We) Gelebrten r. = iem. tot de geleerden
r.; auf (M.) r. = op lets r., staat maken; vgl.
Stopf. Se0'nev, m. —s, — = (be)rekenaar.
ve0'nerif0 = door berekening verkregen;
rekenkundig; reken...
Settltung, w. —, —en = (be)rekening, nota;
91. (ab)Iegen = rekenschap geven, rekening en
verantwoording doen; er finbet Nine 91. babel =
hij vindt, maakt er zijn rekening bij, hij spint
er zij bij ; bas gibt, lii13t feine 91. dat 'evert
geen whist op; rid) auf Mt) 91. maten = op
lets rekenen, staat maken; einem, einem Zing
91. tragen rekening houden met iem. of lets;
einem etw. in 93.. iteilen = lets op iems. rekening
brengen, schrijven, boeken, tem. lets in rek.
brengen; vgl. di rt.
SechltuttgOablegung, .ablage, w. = rekening en
verantwoording. Se0'nuttg6abna§nte, tu.
hooren van rekening en verantwoording.
Se0'nungbabf0101, m. = balans. elerlYnung6=
art, to. = rekenwijze, -manier. 9letrynungdau0.
1403, m. = kommissie van kontrOle.
nungdau63ug, m. = (uittreksel uit de) rekening-courant. Se0'nungObeautte(v), m. =
rekenplichtig beambte.
%ech'nung011belan, m.; .betrag, m. = (bewijs)stuk bij de rekening; bedrag van de r.
Se0'IntttgbelttOeit, tv. = munteenheid. Se0'.
mtng6fefilev, m. = fout in de rekening. SUM'.
= rekenplichtige, komptabel;
nung6fitlgev,
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(op landgoederen) hoofdadministrateur.
nuttgdiabr, 1. = boek-, dienstjaar. Set§Itungd.
rammer, w. = rekenkamer. 91ecb'nungdon.
tvolteur, m. = akkountant Seibltungdlegung,
w. = rekening en vrantwoording. Serbluntgds
Outten, m. = post (op de rekening). Serb'.
ItungO'briefer, m. = kasnaziener, akkountant.
reeele waarde. Serb's
Serbttungd/Wert, m.
nungdvat, m. = (titel van een) ambtenaar van
de rekenkamer. SerbItungdrebilov, m. = akkountant. Serb/mrnadWelett, = komptabiliteit.
I. rec§t, 9Ibi. it. 9Ibo. = recht, juist, goed, rechtvaardig; echt, waar; zeer, heel, waarlijk; a.
(attrib.) er ift o1)ne r..e Selrbliftigung =
heeft Been eigenlijke bezigheid; ber r..e
5reiev = de rechte (ware) Jozef ; bie r.. e *nub
= de rechter hand; emu r.. er Starr = een echte
gek; vor bie r..e ettutiebe, Ziir gebn, geraten
aan 't goede kantoor, adres komen, gaan,
belanden; fein r.. er eater = zijn eigen vader;
(id) babe) nicbt bas r..e Sevtrauen 3u ibm =
niet 't ware vertrouwen in hem; Sur r.. en 8eit
= to rechter tijd, op tijd; b. (prob.) to ift's
(gan3) r. = mij goed, heel goed; menu mit r.
lit = als ik 't wel heb; alles was r. lit! —
recht boven al, wat waar is, is waar! wenn
3lytten bas r. lit = als 't U schikt, als U 't
goed vindt; mir tit beute nicbt r. = ik voel
me vandaag niet wel; bas lit nicbt mebr als
r. nub bitlig = billijk; c. (Tub ft.) bu hilt mir
ber e = jij bent ook een mooie, aan jou
heb ik ook wat! ba bill bu an ben 91.. en
gefommen = (ir.) bij hem ben je net aan 't
goede adres ; hie R.. e = de rechterhand, (in
't parlement) de rechterzijde; Sur 91.. en = aan
de rechterhand, rechts; (es ift) nicbts 91.. es =
niets (niet veel) bizonders; Sum uadj
bent 91.. en feben = toezicht houden, dat alles
goed gaat; d. (abo.) id) traue ibm nicbt r. =
niet heelemaal; (matt fann es ibm) nicbt r.
macben = niet naar den zin maken ; (bas tontutt)
mir eben (gerabe) r. = juist van pas; r. khan,
r. gent = heel mooi, heel graag; (babe id)) r.
gebart? = goed gehoord? ibm neicOiebt gan3 r.
hij heeft wat hem toekomt; tue r. unb fcbeue
ttlemanb = doe wel en zie niet om; jet tu' id)
's erft r. = nu doe ik 't juist; vgl. billig, Zing,
fcbIed)t e. a. II. Se*, 1. —(e)s, —e = recht,
rechtswetenschap, gerechtigheid, rechtvaardigheid, billijkheid; r. baben, geben, bebalten =
gelijk hebben, geven, houden (krijgen); auf
(an) eine [3u eitter] Cache baben = recht op iets
hebben; bie
e ftubieren = in de rechten st. ;
e = student in de rechten;
etubent ber
Doltar beiber e = Dr. in de rechten; im
933ege 91.. ens = Tangs gerechtelijken weg; bas
lit 91.. ens = dat is volgens 't recht; wo ttid)ts
lit, ba bat ber Railer Lein R. verloren = waar
niets is, verliest de keizer zijn recht; salt 91. =
met recht, terecht; nae§ 91. unb Oefet = volgens wet en recht; bon 91..5 wegen = van
rechts wege, in alle billijkheid; au R. befteben =
van kracht zijn, vigeeren; vgl. Wug, 0 e alt,
Onabe, e. a.
Settle, to. = rechterhand, rechterzijde.
ed, 1. —(e)s, —e = rechthoek. retbeerlig =
rechthoekig.
verb/tett, 1d)w. (b.) = [procedeeren], (rede)twisten; fiber (9Iff.) r. = over iets twisten.
Serb/tend zie 91e t II.
verblevbantr, •leitd/ = aan de rechterhand
aan de rechterzijde, rechts.

9ted)tslebre.

verbtlevtigett, fd)w. (b.) = rechtvaardigen; [ter
verantwoording roepen]. Serbtlertigung, w.
—, —en = rechtvaardiging; verdediging;
rechtvaardigmaking. Serbtifertigungdgrunb,
m. = rechtvaardigende, billijkende reden.
Serbtlertigungdirbrift, w. = rechtvaardigend
geschrift, stuk.
vecbtedubig = rechtgeloovig, -zinnig. %eV.
gtaubigteit, w. = rechtgeloovigheid enz.
Secbt/baber, m. = gelijk-, rechthebber, bet— = betweterij.
weter, Serbtbaberei',
rerbtbaberifcb = gelijk-, rechthebberig.
gerechtelijk,
juridisch,
rechts...;
recbtlirb =
rechtmatig, wettelijk, billijk, redelijk, rechtschapen; (zelden) behoorlijk, passend; r..e
etellung = rechtspozitie. Otee§t'llc§feit, w.
vgl. recbtlid).
—=rechtmaigdnz.,
verbtlinig = rechtlijnig.
rechtloos,
van
't
recht
uitgesloten;
recbtiod =
onwettig, onrechtmatig.91ecbtlafigteit,w.— =
rechteloosheid; onwettig-, onrechtmatigheid.
recbtIntiflig = rechtmatig, wettig, billijk.
SetbtIntifitgfeit, to. = rechtmatigheid enz.
ree§t6 = recht,s(ch); wir fteben r. (pol.) (11).
Serbtd'anlbeurb, m. = recht, aanspraak.91e4t6'.
cong a% m. = advokaat en prokureur. WOO'.
antualtKaft, w. = balie; advokaatschap.
SecbtO'beftiffette(v) = student in de rechten,
jurist. SerbtO'beirtanb, m. = advokaat,
verdediger; rechtskundig advizeur; einem 91.
leiften = als iems. advokaat optreden. Serbtd's
brand), m. = rechtsgebruik.
verbrirbaffen = rechtschapen, eerlijk, braaf,
oprecht; echt, flink, terdege, danig; [behoorlijk,
echt, waar]; r.. en bunger l)aben = eigen
honger, bepaald honger hebben; (er bat) lid) r.
gewebrt = zich danig geweerd. Serbt'lcbaffett•
ben, to. — = rechtschapenheid, braafheid,
eerlijkheid, oprechtheid.
Serbtlebreibung, w = (juiste) spelling. verbt'.
Icing = rechtzijdig, rechts(ch); bie r..e betlfte
= de rechtsche helft.
veciptd'erfabren = doorkneed in 't recht. vecbtir•
Mfg = rechtsbevoegd. 9Rer0t6Tribigteit, w. =
rechtsbevoegdheid. Otec§tWfall, m. = rechtszaak (waarop 't recht van toepassing is). rerbtd'.
f a llig = verliezende (partij); r. werben = 't
proces verliezen. SecbtOlortn, w. = rechtsvorm.Serbtirfrage, m. = rechtsvraag, -kwestie.
Serbtd/gang, m. = procedure, loop van 'trecht;
instantie. Serbtd/gelebrlanttett, w. = rechtsgeleerdheid. ree§Weelelyt = rechtsgeleerd.
Serbtd'aelcbtift, I . = rechtshandeling. recbt6'.
glItig On. zie ggilitig ufw. SeibtWeleicbbeit,
w. = rechtsgelijkheid. Secbtd'gruttb, m. =
rechtsgrond. terbtd/gilltig = rechtsgeldig, wettig. Set§td/giittigbeit, to. = rechtsgeldigheid.
SecbtO'brutbet, m. = rechtsgeding, proces.
Serbtirbanbittng, w.—rechtshandeling. reibt6'.
biingig = aanhangig (in rechten), hangende.
Serbtalgingigteit, w. — = litispendentie
(toestand van aanhangigheid van een rechtszaak).
vecbtd'Ilber; =bin = van rechts; naar r.
9lee§tivtOtfe, u). = bijstand van 't gerecht, gerechtelijke hulp. SetbtOlniff, m. = chikane,
advokatestreek. SerbtOlottfulent, m. = zaakwaarnemer. Serbtd/traft, w. = rechtsgeldigheld, kracht van wet; R. erlangett = in kracht
van gewijsde gaan. verbWraftig = rechtsgeldig; r.. es Udell = eindvonnis, gewijsde.
Serbtdlunbe. to. = rechtskunde, -wetenschap.
recbtdfunbig = rechtskundig, -geleerd.
SerbtOlebre, w. = leer van 't recht; rechts-
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wetenschap. OlecbtWiebrer, m. professor in
de rechten, onderwijzer in 't recht. 91editb's
intact, = rechtsmiddel. 91e0t0Itarbfolge, w.
rechtsukcessie. 9tedAltalbfolger, m.
verkrijgende. etecbtOltortn, tv. = rechtsnorm,
-regel. 91erbtWorbnung, w.
rechtsorde.
91eobtdliftege, w. — rechtspleging. WOO'.
Obit°
w. = rechtsfilozofie. Oledit's
fprecbung, w. = rechtspraak. Secbtwquefie,
to.
bron van 't recht.
recbtO'vbeiniffb = aan den rechteroever van den
Rijn, rechts van den Rijn.
tlecbtWilltube, w.; .1(4ule, w.; sfpradx, w. =
rechtslIzaak; -school; -stijl (-taal).
= vonnis, gerechtelijke uiteletbtO'fprueb,
spraak, arrest. OleebtOltaat, m. = rechtsstaat,
konstitutioneele staat. 91ecbtOtrett, tn. =
rechtsgeding, proces. tlecbtblitet, m. = recht,
aanspraak.
recbtWunt: = rechtsoml r. tebrtl = rechtsom
keert I
91ecbt011unficberbeit, w.; sberbinblidgeit, w.;
sUerbreber, m.; s berbrebung, w.; sberfabren,
1.; berbiiltniffe, 431. = rechtsfionzekerheid;
-verplichting (gebondenheid); -verdraaier ; -verdraaiing ; -geding (procedure); -verhoudingen
(-pozitie).
91ed$WIlberitanbige(v), in.; • berWeigerunfi f w.
= rechtslikundige (-geleerde); -weigering.
eleebtdloeg, m. = gerechtelijke weg; auf hem
= langs g..n weg; ben R. beftreiten = den
rechter de zaak in handen geven. recbt4'wibrig
= onwettig, strijdig (in strijd) met 't recht of
de wet.
rechts11eletbtO'llwiffenfOaft, w.; ■inobitat, w
wetenschap; -weldaad (beneficie).
RecbtOlug, m. = instantie, aanleg; im erften
= in eersten a.
reebtivint(e)ttg = rechthoekig. reVieitig =
tijdig, op tijd, bijtijds.
recipe! = recipe 1 neem! vgl. 91e 3tpe.
Sled, 1. —(e)s, —e = (vast) rek.
Keefe, m. —rt, —n = groote man, dapper
krijger, held.
rerten, ftw. (h.) = (uit)rekken, uitstrekken,
uitsteken.
reetenbaft = reusachtig; heldhaftig; eine r.. e
Oeftalt = een Hun(n)engestalte.
91edlibung, W. = rekoefening.
91ebatteue, m. —s, —e = redakteur. Nebat.
tion', To. —, —en = redaktie. rebattioneW =
redaktioneel.
91e'be, w. —n = rede(voering), woord, gesprek, praatjes ; stijl, taal; spreuk; eines
9:Ilattnes R. ift teines 931annes 91. = de uitspraak
van een man geldt niet (audi et alteram partem);
gebunbene, ftlitte, geboberte = gebonden,
eenvoudige, verheven stijl; birefte u. inbirelte
91. (it); er blieb bei feiner 91. = hij bleef bij zijn
meening, bij wat hij gezegd had, We 91. tam
barauf = 't gesprek kwam er op; bayou ift
teine (nid)t bie) 91. = daar is geen sprake van,
daarover hebben we 't niet; es gebt bie 91. =
't praatje, 't gerucht gaat; her in IR. ftebenbe
Orief = de bewuste, bedoelde brief, de brief in
kwestie; einem fteben = iem. te woord
staan, aanhooren; einem 91. uttb ItntWort geven,
ftehett = iem. rekenschap geven; eitten Sur 9L.
ftellen, feten, 3ie1)en = iem. ter verantwoording
roepen; es ift nid)t her R. Evert 't is niet de
moeite waard om er over te spreken. Selma.
gent, f. = rhetorische klemtoon. re'befertig =
spraakzaam, rad. ale'befigur, w. = rede-, stijl-
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figuur. Ole'beflut, m. = woordevloed. lle'bes
Babe, w. = gave van 't woord. 91e'betunft, to.
= redekunst, rhetorika; welsprekendheid;
voordrachtskunst. 91e'betiinftler, m. = redekunstenaar, rhetorikus, orator. ie'betuft, w. =
spreek-, praatlust.
91ebemptorift', m. —en, —en = redem(p)torist:
lid v. d. orde v, d. Heiligen Verlosser.
re'bett, fcbro. (b.) = spreken (nl. uiting geven aan
zijn gedachten), praten, redeneeren; (er Ifitt
mit fit) praten; r be Open = sprekende
wapens; er rebet, tvie er's Derftebt = hij spreekt,
naardat hij verstand heeft;
unb batten ift
3weierlei = zeggen en doen is twee; R. ift
Silber, Stweigen ift (fiolb (1!); Did elebenb
(von etw.) machen = veel ophef (van lets)
maken; vgl. Zeutft, Oelag, sleroiffen,
93!3 ort e. a. 91e'bendart, w. = uitdrukking,
zegswijze; has ift nur fo eine R. = dat is maar
bijwijze van spreken; hoble 91.. en = holle
frazen; nur !eine 91.. en! — geen praatjes!
9teberer, w. —, —en = gebabbel, geklets.
91e'befa1, m. = volzin, periode. Re'beftront,
m. = woordevloed. 91e'beteil, m. = rededeel.
91e'beton, m. = spreektoon. 9Ie'beiibung, =
oefening in 't deklameeren, in 't voordragen.
rebigie'ren, fcbw. (h.) = redigeeren, (op)stellen.
rebiNontieren, fcbto. (1.) = herdiskonteeren.
rebind) = eerlijk, braaf, oprecht, rechtschapen;
vrij wel; [flink, degelijk, behoorlijk]; es r.
meinen = 't eerlijk meenen. etebiltbreit, w.
—=brafheid,opctnz.
eleblter, m. —s, — = redenaar, spreker.
91eb'nerbiibne, w. (sprekers)tribune. 91eb's
nergabe, ro. = redenaarstalent, gave van 't
woord. 91eb'netin, to. —, —nen = spreekster.
reb'nerifcb = oratorisch, redenaars. 91eb's
nertunft, w. = redenaarskunst, welsprekendheld. 91eb'nertifte, w. = lijst van sprekers.
Sleblterftubt, m. = spreekgestoelte, tribune.
Dieb'nertatent, 1. = redenaarstalent.
91ebou'te (spr.: redoete), w.
—it = redoute;
veldschans; gemaskerd bal.
rebreffie'rett, fcbto. (h.) = redresseeren, weer
goed maken, herstellen.
rebiletig = spraakzaam, praatlustig, babbelachtig. 91ebletigteit, w. = spraakzaamheid
enz.
9lebuit' (spr. reeduie), —s, —s reduit: ingebouwde wijkschans.
91ebuttion', ro. —, —en = reduktie, herleiding,
vermindering. elebuttionWtabette, w. —
reduktie-, herleidingstabel.
91ebttplitation', ra. —, —en = reduplikatie,
verdubbeling. rebupliite'ren, 'dm. (b.) =
redupliceeren.
rebuiier'bar = reduceer-, herleidbaar. rebus
&Wren, ftw. (h.) = redsuceeren, herleiden,
terugbrengen; verminderen; er fiebt rebu3iert
aus = hij ziet er afgetakeld, ellendig uit.
elee'be, w. —n = reede. 9lee'ber, m. —s,
—=red.
NeebereF, w. —, —en = reederij.
Sleet 1. —(e)s, —e = reef (aan 't zeil).
nett' (spr.: Teen) = rad, werkelijk; betrouwbaar, eerlijk, degelijk. =
eerlijkheid, betrouwbaarheid.
Sleep, 1. —(e)s, —e = reep, touw. Siee'perbabn,
w. = touw-, lijnbaan. eleelrAtiiger, =
touwslager.
91efattie' (spr.: tsie), ro. — = refaktie,
raffaktie (vergoeding wegens beschadigde waren).
Refetto'riunt, f. —5, ..rien = refektorium,
refter, eetzaal.
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Seferat', 1. —(e)s, —e = referaat, voordracht,
betoog, verslag. Iteferenbar' (aucb:
m.
—s, —e, Refereitba'riud, m. ..riett =
referendaris (in Pruisen: titel van juristen na
hum eerste staatsexamen: „kandidaat"; in Baden
zooveel als : 9frierfor). Referent', m. —en, —en =
referent, verslaggever. 91eferene, —, —en =
referentie, verwijzing, inlichting. referie'ren,
i ctu. (b.) refereeren, verslaggeven, verwijzen.
n eff, 1. —(e)s, —e = draagraam (om een last op
den rug to dragen); reef (aan 't zeil); altes 91. —
oud wijf; ook = 9ti f f. Sefrbalib, = reefband.
reffen, icbtv. (t).) = reven.
Reffiligatt, 1.; .talje, W. = reeffigat; -talie.
9letlertant , m. —en, —en = reflektant, gegadigde. reffettie'ren, 1cbtv. (b.) = reflekteeren:
terugkaatsen, nadenken, (auf, 9Ift.) zijn oog
vestigen. Refleflor, m. —s, ..to'ren reflektor, spiegel. SOW, m. --es, —e = reflex,
weerschijn, spiegeling, terugwerking, Reflegion'
w. —, —en = reflexie : terugkaatsing, overdenking. eleflegiond'inittlet, m. = hoek van
terugkaatsing. reffegib' = (grm.) reflexief,
wederkeerend. nettegib', 1. —s, —e = reflexief
(werkwoord).
liefortn', w. —, —en = reform, hervorming,
reorganizatie. Reformation', w. —, —en =
reformatie, (kerk)hervorming. eleforinalor,
m. --s, ..to'ren = reformator. reformie'ven,
fctv. (b.) = reformeeren, hervormen. refov.
'Wert'
gereformeerd, hervormd.
w. = reformkleeding. eleforin'.
parte', W. = reformpartij.
Refrain' (spr.: refriq), m. —s, —s = refrein.
nefrartioni , m. — = refraktie, straalbreking.
Otefugiè (spr.: refuzjee) , m. —s, —s = refugie.
atetild' (spr.: refu), m. — = refus, weigering.
Refutation', tn. —, —en = refutatie, weerlegging.
boekeplank, (-)rek;
Segal', 1. —5, —e
[regaal (orgelregister); klein draagbaar orgel].
Regalia, w. —, —5 = regalia (sigaar).
lien, X31.= regalia, kroonrechten. venni,
lie'ven, 1d)tv. (b.) = regaleeren, trakteeren,
onthalen.
gotten u. —s = regatta,
Regatta, w.
roei-, zeilwedstrijd.
levendig, druk, opgewekt, wakker;
re'ge
r. macben = opwekken; (ber Tgunicb) wurbe r.
(regte NM in iljm = kwam bij hem op.
Segel, w. —, —n= regel (ook voor menstruatie).
Otegelbetri', w. — = regel van drian.
lod=regel - , ordeloos, ongeregeld, onregelmatig.
= regelloosheid, enz.
Ote'gellotigteit, w.
= regelmatig, geregeld. Ote'gel.
ma igreit, w. — = regelmatigheid. vegeta,
Icbw. (b.) = regelen, ordenen, schikken, in
orde brengen, reguleeren. re'Relive4t =
volgens de regelen (der kunst), geregeld,
formeel ; ein r . . er Rrieg = een formeele,
geregelde oorlog. zie r eg e l r ecbt.
Se'gelung, w. —, —en = regeling, ordening,
schikking, reguleering. re'gelivibrig = tegen
den regel (of de regels) in, in strijd met den
regel, verkeerd.
I. rei gns, fcbtn. (1).) = bewegen, in beweging
brengen; wekken (eig. en fig.), wakker roepen,
opwekken, gaande maken; (bie
lid))
reppen; (ber Strattfe faun) nid)t r. = zich
niet verroeren; lid) gut r. fOntten = zich
goed kunnen roeren, 't goed hebben; lett
= zijn wrevel komt op, komt
Unmut regt

Regimen

boven; es rest Tit = er beweegt iets; vgl.
rege. II. Re'gen, m. —s, — = regen; es
got nod) aus = de lucht staat naar regen;
aus bem 9/. in bie Zraufe = van den regen
in den drup, van den wal in de sloot.
91e'genilinut, m. ; .bab, 1.; m.; .bogeng
Out, W. = regenilbeek (stortbeek); -bad
(sproeibad); -boog; -boogvlies.
Regeneration', w. —, —en = regeneratie,
wedergeboorte, herschepping. regenerie'ren,
1cbtv. (1.) = regenereeren, herscheppen, doen
herleven.
regenlIval;
ele'neulltatit m.; stanft,
.fafit 1.
-put; -ton.
re'genfrei = regenvrij, -loos. ReigengeftOber,
1. = mot-, stofregen.
91e'fienlIgut, m.; .but, tn.; %Wm 1. = regenfl.
vlaag (-bui, stortregen); -hoed; -jaar.
ele'genjimantel, nt.; ameffer, m.; mount, tn.;
■Ofeifer, nt.; 'rod, m. = regenilmantel;
-meter; -maand; -fluiter (wulp, pluvier); -jas.
---91e'ftealliarg, nt.; .1c4aucr, nt.; gictirm,
regenlibak (-put); -vlaag (-bui, ook: -afdak);
-scherm (paraplu).
Re'genfOirttillfalivitatit, m.; sittittber, nt. —
paraplullfabrikant, -stander.
Regent', tn. —en, —en = regent, bestuurder.
Re'gentag, tn. = regendag.
Regenliti, w. —, —nen = regentes.
9Ic'gentronfen, tn. = regendroppel.
—, —en = regentschap.
Megentictiaft,
91eigetitur4, 1. = hoofddoek (tegen den regen).
91eigenlInogel, m.; .Waller; 1.; .tnetter, 1. -regenlivogel (wulp, pluvier); -water; -we(d)er.
ele'fiettiltuittb, tn.; .tvolle, tv.; .Witrtn, m.;
i5eit, w. = regenliwind; -wolk; .-worm (..tviirtner
int Stopf babett = (berl.) van lotje getikt zijn);
-tijd.
—n = regie: beReek' (spr.: rezjie), tv.
heer (van staatsinkomsten), tooneelleiding.
regie'ven, 1cbto. = (ein 2anb, fiber ein 2anb,
ben Zatio) regeeren; (ein Gcbiff, ein baus=
unfelt) besturen. etegie'rer, m. —s, — —
regeerder.elegie'rung, w. —, —en = regeering;
gelangett = aan de r. komen.
Sur
rungbantritt, m. = aanvaarding van de
regeering. 9legie'rungballeffor, nt. = rechtskundig ambtenaar aan een departement.
9tegie'ruitgObe5irl, m. distrikt, afdeeling
(van een provincie).
Regie'rungbliblatt, 1.; .form,
.gebitube,
= regeeringdblad; -worm;
1.; .fonintillion,
-gebouw; -kommissie.
regeerkunst.
Regie'rungbfunft, w.
rungbnartei, tv. = regeeringspartij.
rungbpreilibent, nt. = hoofd van een
rungsbegrf, distriktsprezident, -hoofd. elegie's
make, tn. = titel van de hooge ambtenaren
bij 't distriktsbestuur; ook zooveel als: referendaris. regie'rutig6leitig = van den kant der
regeering. Segie'rungbleirettir, m. = distriktssekretaris. 9iegie'rung414, nt.
zetel van de
regeering.
9legie'rung41114fteni, 1.; .norlage, tn. (.novittlag,
m.); g ielt, tv. = regeeringasysteem; -voorstel ; -tijd.
(spr.: rezjiem), 1. —s, —s = regime,
stelsel, leefregel.
(beim beer: —et) —
Regiment', 1. —(e)s,
regiment; bevel, heerschappij ; bas filbren =
't heft in handen hebben, de baas zijn; ein
itraffes 91. fftbren = de teugels strak, kort
houden.
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91egimentnabintant, m.; g nat, m.; stout=
manbeur, m. = regimentaadjudant; -dokter;
-kommandant.
9legintentWtotten zie-Regimentsunfoiten.
Siegintentnauartiernteitter, m.; qtab, m. =
regimentsilkwartiermeester; -staf.
SegintentOitambouv, m. = tamboer-majoor.
OtegintentWunfoiten: auf 91. febett = op den
Boer leven.
Otearna, WeiIte, to. = Regina, Regine.
%eaten', tv. —, —en = regioon, streek, gewest.
91egilleue (a = zj), m. —s, —e = regisseur.
Welter, 1. —5, — = register (i. a b.); ins alte
91. fommen, gebOrett = bij de oudjes gerekend
worden, behooren; er ftebt im ftwar5en 91. =
hij staat slecht aangeschreven, in 't zwarte
boek; (fig.) ein alter 91. = een oude tante;
alle R. aleben = (fig.) alle krachten inspannen.
Oical'itertonne, w. = registerton ( ± 100 Eng.
kub. voet: 2,8316 Me). 91ealitvalov, m. —s,
..to'rett = registrator. eiegittratue, w. —,
—en = registratie; (r.) griffie. regittrie'ven,
jd)w. (b.) = registreeren, inschrijven.
3leglement' (spr.: ..ma), 1. —s, —s = reglement. realententa'vitc4 = reglementair. reale'.
utentie'ren, Ito% (b.) = reglementeeren.
reglo4 zie regungslos.
regenen, fcbto. (b.) = regenen; toettn's aut
Q3auerniungett, Wettiterlaben regnet = al
regent 't baksteenen; regnets nid)t, to trOpfelt es
bot = beter weinig dan nets. rea'neritt§ =
regenachtig.
91earebient, m. —en, —en = regresnemer.
%egret', m. ..fies, .. lie = regres, (recht van)
verhaal ; 91. an einem nebtnen = zich op iem.
verhalen. 9leaverneOmer, m. = regresnemer.
vegvetfutlit4tig = regresplichtig, verplicht
tot vergoeding. veareltib' = regressief, terugwerkend.
reglant = levendig, bedrijvig, beweeglijk;
ontvankelijk (voor indrukken). eteglantreit,
w. — = levendigheid enz.
regular' = regelmatig. Viegulavitat', t v. —,
—en = regelmatigheid. 9legulatib', 1. —s,
—e = regulatief (reglement, richtsnoer, leiddread). eleautalov, m. —5, ..to'ren = regulateur. regutie'ren, ft w. (1.) = reguleeren:
regenen, schikken, afmaken, vereffenen. %eau=
tie'rung, w. —, —en = reguleering, regeling
enz., vgl. regulteren.
9Ie'auna, to. —, —en = beweging; aandoening,
gevoel, gewaarwording, opwelling. re'aung#,,
lad = bewegingloos, onbeweeglijk. 91e'aung6.
lotiateit, w. — = bewegingloosheid enz.
I. SO,1. —(e)s, —e = ree; (fig. van pers.)
gazelle. II. reti, ttbi. = rel)e II.
91e0atoilitation', ro. —, —en = rehabilitatie.
retiabititie'ven, fcbw. (b.) = rehabiliteeren (in
den vorigen goeden toestand terugbrengen).
9teij'bod, In. = reebok. aleb'braten, m. =
gebraden reevleesch.
I. 91e1y, v). —, —n = reegeit; ploegstaart;
hoefbevangenheid (hoefontsteking bij paarden).
II. re'ly, Mi. = hoefbevangen.
vetytarben, .favbia = reekleurig, vaalrood.
9te1hilfelt, 1.; .geit, to., .4aav, 1.; qagb, w. —
reeilhuid (-vel); -geit; -haar; -jacht.
9ietrIltalb, 1.; .teule, tv.; .0often, FI31. = reelikalf;
-bout; -posten (jachthagel).
91eirrilden, m. = lendestuk van een ree.
DleOldyrot, m. u. 1. zie 91ebpoiten. 91e0'=
aim, tv. = reegeit. netratentec, Tn. zie
91ebrficfen.

91e4sattleibe.

inerba4 zie 9tabbes.
lieib'Ole, to. = (op)ruimer (een boor).
9leille, w. —, —n, neib'etten, f. = rasp;
schrapper; (obb.) kraan. pierbebrett, 1. =
(mets.) schoffel.
91ei'bellbilrfte, to.; =bola, 1. = wrijfllborstel;
-bout (wagenzwik, seheepshout, hoot om iets
fijn te wrijven).
Oleib'etten, 1. = 91eibe. 9let'beteule, to. =
stamper. 91erbelap#ett, m. = wrijflap. 91.el'be=
taut, m. = schuringsgeluid.
ret'ben, ft. (t.) (reibe; rieb; riebe; reibe! gerieben)
= wrijven, schuren, raspen; (obb.) draaien;
(ben 91iiden) an bet Vattb r. = tegen den
muur wr., scheuken; fit bie 9tugen r. =
zijn oogen (uit)wrijven; einem etw. tinter bie
Rafe r. = iem. iets onder zijn neus wr., verwijten; einem ben Suck/ r. = iem. een pak
slaag geven; (bet Stragen) reibt = schrijnt;
fit an einem r. = met iem. in botsing, in
wrijving komen.
elei'bepfatit, m. = wrijf-, scheukpaal. Wilier,
m. —s, — = wrijver, wrijfkussen, -kolf ; (gust.)
wervel (aanraam, deur e. d.). Dieiberei', w. —,
—en = botsing (fig.), konflikt, geharrewar.
tiet'belcbate, w. = vijzel. elei'belcbeit, 1. =
wagenzwik; (mets.) plakspaan.
91eilelliO urt Iv. ; :tafel, w.; ..turfy, 1. = wriif11spoor (van 't wilde zwijn); -tafel (om buskruit
fijn te wrijven, mengtafel); -doek.
eleib'bols zie 91eibebo15. 91eibltein, m. —
wrijfsteen. elei'buttg, w. —, —en = wrijving,
schuring; botsing, oneenigheid, geharrewar.
elei'bung4ljelettriattat, w.; ',scant , 1.; sroef•
'latent, m.; 4antatt, m.; -wetter, m. =
wrijvingslielektriciteit; -geluid (schuringsgeluid); -koefficient; -kontakt; -meter.
I. neie0, f. —(e)s, —e = rijk, gebied; bie but
91..e bet Ratur (if). II. veld (914) = rijk,
vermogend, kostbaar, ruim; r. an Sid), an
Staten, an rugenben = rijk in...; in r..em
9J1a3e = in ruime mate.
I. renten, ftw. (1.) = (aan)reiken; (bie banb)
uit-, toesteken; toereikend, voldoende zijn;
t. an (tiff.) = raken aan; evenaren; id) faun
foweit nid)t r. = kan er niet bij (komen);
et reitt mit bis an bie Stulter = komt tot
mijn schouder; (feitt (g ebiet) 'mitt bis an .. =
strekt zich uit tot .. ; et cermag nut mit
9.1bnungen. baron 5u r. = hij kan 't slechts
vermoeden; wet reitt an (uniern Wrieblattb)? =
wie evenaart..? (bet Wabett) teid)t nitt = is
niet lang genoeg; (lwei Rad) r. nicht = zijn
niet genoeg, niet vo/doende; id) reite bamit
brei rage = kom daar 3 dagen mee toe;
(bilfe, rroit) bieden; er reid)t Um bas Daffer
nid)t •= hij kan niet in zijn schaduw staan.
II. rentett, fcbto. (ti.) = rijk maken; (unted)t
(hut) reid)et nicht = gedijt niet.
reiM'Oltig = rijk (van inhoud), vruchtbaar,
veel omvattend, goed voorzien. 94eidrbaltig.
kit, ID. — = rijkdom, rijkheid, goede, ruime,
rijke voorraad. reic§lic4 = rijkelijk, rijk, ruim,
overvloedig; er tat fein r.. es 91usfommen =
hij kan goed, ruim leven.
91eicWabIttieb, m. = slotprotokol (samenvatting van de genomen besluiten v6or 't uiteen
gaan v. d. rijksdag) 8leicij6' a*, w. = rijksban;
vgl. 9.1d)t III. DleitiWabel, m. = rijksadel.
SteicWabler, m. = rijksadelaar. 91eitftWantt,
1. = departement (van de Duitsche rijksreveering); 91. bes 3nnern = dep. van Binnenl.
Zaken. OicitWanteitie, W. = staatsleening.
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9tei0O'anivalt, m. = advokaat-generaal.
9tie44'attieigev, tn. = staatscourant.
91eitWijapfel, m.; •art§ib, 1.; •annee, w.;
.batpt, to.; .bant, w. = rijksllappel; -archief;
-leger; -spoorweg; -bank.
[9leicta'baron, m. = rijksbaron].
91ei0O'bote m. = Rijksdagafgevaardigde.
91eic#6'bru'Eferei, = rijks-, landsdrukkerij.
91eittWei'lentutOnamt, 1. = bureau van de
rijksspoorwegen. eleici)Werilanster, m. —
aartskanselier van 't rijk. neitl§dinOnei =
rijksvlag, -banier. Oteici)Ololge, w. = troon-,
rijksopvolging. 'reic§divei = immediaat (onalleen) van 't rijkshoofd, van
middellijk (d.
't rijk afhankelijk). aleiiWfreiberr = =baron.
m. = rijksvorst. 9leic§41geviebt,
1. = hoogste gerechtshof in 't Rijk, Hooge
Raad. 9teit06'fiefiftic§te, w. = geschiedenis
van 't rijk. 9teic44'gefe4, 1. = rijkswet (nl.
voor 't geheele rijk). 91eidWilefe4blatt, 1. =
staatsblad (van 't Rijk).
w.; .infignien (Mein.
9teirOWljgraf, m.;
= rijksilgraaf; -hulp (-subsidie);
obien),
-insignien (nl. zwaard, rijksappel enz.).
91e100611famlnergeriOt,i.; slangier, m.; -fangs
lei', w. (.1atuterautt, 1.) = rijksilkamergerecht
-kanselier; -kanselarij.
(te
gleitWfaffenfcbein, m. = muntbiljet (van 't Rijk).
OteiM'frone, tv = rijkskroon. SticOlanb, 1. =
rijksland. 91eiiWntarilteautt, I. = bestuur,
departement van 's rijks marine. reirliWntit'•
telbar = mediaat (niet onmiddellijk van 't
Duitsche rijk afhankelijk, vgl. reicbsfrei).
91eit§d'utiinae, w. = rijksmunt.
91eic§011obevt)aubt, I.; •Ooft, w.; .buitantt, I. =,
rijksilhoofd; -post; -posterijen (-postdirektie,
-postkantoor).
m.; .14aVantt,
Sleic§Wilrat, m.;
rijksllraad; -reeks (= -abf d)le b);
-febtoert,
-departement van financien; -zwaard.
91eitWnitabt, w.; .ftlinbe, F131.; .tag, m. =
rijksilstad; -standen (-stenden); -dag.
91e146'lltag6aft'georbnete(r), m.; ..tag6ablc4leb,
m., =tater, m.; atrubben, = rijkslidagafgevaardigde; zie .abid)ieb; -daalder; -troepen.
reichO'un'tnittelbar = immediaat (vgl. reicbs.
f r e i). 91046'berfaffung, = rijksgrondwet.
9teieWberfil4e-rungOantt, f. = rijksverzekeringsbureau. 9ieitWbetivefer, m. = regent,
rijksbestuurder.
9IeicWitotifjrung, Iv .; .too00en: 1.; %PAO,
m. = rijkslimuntstandaard; -wapen; -subsidie.
91eit4lunt, m. —(e)s, ..tamer rijkdom; 91. an
Ofttern = rijkdom in, aan...
I. reif, 9Ibj. = rijp; r. fur, 3u etw. = rijp voor
iets. II. 9Ieif, m. —(e)s, —e = band (van hoot
of metaal om kisten, vaten, raderen, buizen e. d.),
hoepel; (vinger)ring, diadeem. III. 9teif, m.
rijm (bevroren dauw).
—(e)s =
91eirbabn zie 9leeperbabn. 91eirbinber,
m. = hoepelmaker. neirOen, f. —s, — —
ringetje, hoepeltje.
— = rijpheid; viii. 91eife3eugnis.
Sale,
fcbm. (1.) = groeven, kanneleeren.
I. 91eFfen, m. —s, = hoepel, band, vgl.
91eif II. II. reilett, fd)w. (1).) = rijpen (tr.);
v., (f.) = rijpen (intr.). III. reilen, fd)w. (f).) =
rijpen (van 't weer): es reift. IV. reilen, icbtv.
(b.) = (ein faf) van hoepels, banden voorzien,
hoepels leggen om.
eindllexamen;
SterfelOviifung, Iv.; .5eugnid, I.
-diploma.
hoephout.
91eirboti, 1.

rein.

reirlic§ = rijpelijk, rijp.
OteifintaMer, m. = hoepelmaker. eteirtneffer,
1. = haalmes. %druid, m. = hoepelrok.
91eiriCriger zie 9leepfcbIliger. 91eirrted,
m. = hoepelstok. 91eirsange, .3tninge, w. —
hoeptang.
Otei'gen, m. —s, = rei-, rondedans, rei;
ben 91. (an)filbren = den r. openen, vooraan
zijn. vei'gett, fd)tv. (1.) = reien, dansen.
WM, 9lei'Oe, w. = rij, regel, reeks,
serie; beurt; in eine(r) 91. = op een rij; in
91. . n recbtsuml = met rotten rechts I in 91eib
unb Olieb = in 't gelid; icb bin an ber bie
91. ift an mir = ik ben aan de b.; ber 91. nad),
bie 91. berum = volgens, op de b.; [um bie
91. = om de b.]; fteigenbe, faIlenbe (abnebmen.
be) 91. = opklimmende, afdalende reeks;
(Ibb.) mieber in ber 91. fein = weer in orde zijn.
I. rei'tjen, fcbtv. (b.) = op rijen zetten; (rang)'schikken, scharen; ($erlen) rijgen; (eine 91a1)t)
rijgen; (ficb an (9Iff.)) aansluiten. II. Otei'Oett,
m. zie 91eigen.
Olei'benfolge, = rij, reeks, volgorde. tgei'Oen.
ntarfe4, m. = marsch in flankkolonne. reVioni
ftelon, unr. (1).) = in de rij staan. Diellontatti,
m. = rei-, rondedans. rei'Oentveife = in rijen,
in reeksen.
9tei'ber, w. —5, — = reiger.
OterterlIbeip, to.; m.; ..falt(e), m.;
.feber, ID. = reigeriljacht; -pluim (aigrette);
-valk (giervalk); -ve(d)er.
.14nabel, m.;
91eilorMiitte, w.; siagb,
reigernhut (broedplaats). ; -jacht;
.414, m.
-sbek (ook plantn.); -pluim.
%elm, m. —(e)s, —e = rijm, vers, rijmpje; im
91. = op rijm; in 91.. e bringen = op rijm
brengen, berijmen; e fcbmieben = prulverzen maken; ficb feinen 91. aus etw. 3u macben
ergens niet wijs uit kunnen worden,
zich lets niet weten to verklaren.
w.; • aufgabe, to.; .ihronif, tr. =
rijmllsoort; -opgaaf (met eindrijmen);
rei'men, fd)tv. (b.) = rijmen (ook fig.), berijmen;
r. rijmen, bij elkaar passen. samengaan;
urot reimt (ficb) auf (mit) tot = brood rijmt op
dood ; wie reimt rid) bas? = hoe komt dat uit?
hoe kan dat samengaan? mie foll id) biefe
aBiberfpriid)e r.? = hoe moet ik deze tegenstrijdigheden met elkaar overeenbrengen? bas
reimt fid) (paf3t) Ink bie Wauft aufs kluge, mie
ein alter Web 3ur tafettiagb = dat slaat als
een tang op een varken. %Winer, m. —s, — =
m. —, —en
verzemaker, rijme(laa)r.
verzemakerij, rijme(la)rij. Otethetall, m. =
kadans; slotrust (aan een vers). eleint'fiebi4t,
1. = berijmd gedicht. ateimlunit, tv. = rijmkunst. reinetob = rijmloos, blank.
OteintO, 1. = Reims.
91eintifMntieb, m. = rijmelaar, pruldichter.
eleinellipruct, m.; qui*, to.; .filbe, tD.; .warter..
butb, I. = rijmnspreuk; -zucht; -lettergreep;
-woordeboek.
rein = rein, helder, schoon, zuiver, louter;
(9131ifte, biinbe) schoon; (Oaffer, (olb, Wein,
.2uft, (betviffen, Oetvinn, 9Ittsfprad)e, Zerftattb)
zuiver; etm. ins r..e bringen = lets in 't reine
brengen; mit einem ins r..e foramen = 't met
lam. eens worden; ins r..e fcbreiben = in 't net
sclutven; r. von edjulb = vrij van schuld;
ber r..e 3ufall = louter toeval; r. unmOgIid) =
rein, puur onmogelijk; r. Inuit& = totaal gek;
etm. r. abfcblagen = lets gladweg afslaan,
weigeren; er ift r. nid)ts bagegen=hij is er totaal
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niets bij; vgl. af)n, etnicbenfett, Outtb e. a.
rats— ziefj erein...
Meru,' w. — = reinheid; vg/. rein.
—n =
91eitteetau'be (spr.: rJnekloode), w.
reineclaude, fijne groene pruim.
Oternete aut§O' = Reintje de vos.
rei'uen, Ittv. (1).) = zuiveren; (tech.) raffineeren.
9teitt10166, m. ; intuits, m. zuivere opbrengst
(in geld); z. opbrengst (in geld of produkten).
tReinet'te zie 91enette.
e inf all)
Reittlatt, m. = (scherts. naast
koopje, tegenvaller.
Stettegetniebt, 1. = nettogewicht. elein'getoittn,
m. = zuivere winst, nettowinst.
= Reinderd, Reinhard.
91ein'tiarb,
netschrift. 91,11110ft, tv. — =
91ein'ijeft, 1.
reinheid enz., vgl. rein; kuischheid.
= Reinout.
elein'botb,
reiltigett, fcbto. (b.) = ((erate, ed)ftriettt, ettt
3immer) schoonmaken, reinigen; (Quft, Q3Iut,
Slider, bas Meer von 91aubern) zuiveren;
(9Retalle, 3uder) louteren. elerttiguttg, w. —,
—en = reiniging enz.; schoonmaak; Maria
91. = Maria-Zuivering, Maria-Lichtmis; Meet
je krijgt ransel. Dielltigung6.
beine 91.
reinigingstoestel.
aAntrat, m.
Biet'ttigungbileib, m.; onittel, 1.; soWer, =
zuiveringsfjeed; -middel (purgatief); -offer
(lustratie).
Otantarttatiote (91e.itt.. .), w. — = reinkarnatie, nieuwe inkarnatie.
rein'tegen zie bereiniegen.
91eittleittett, 1. = zuiver linnen. reitt110
Mirtfttaft) zindelijk, helder, proper;
(Sprad)e, Stil) zuiver, net. 91eittlitbfett,
—=zindeljkh.
9Ieitt'utat4en, 1. = schoon= net, afschrift, kopie.
maak. 91ein'fiOrift,
91eitt'3utoarbO, m. = netto akkres.
I. 91016, m. — rijst. II. nab, 1. —es, —er —
rijs, twijg, takje, loot.
*bat*, m.; *bre', m.; gbvot, 1.
Oteinader,
-bouw ; -ebrij (-pap); -brood.
SieWbtittbet, 1. = takkebos, bundel rijshout.
—n = reis(beschrijving); (een
Oterie, tv.
bepaalde hoeveelheid) vracht enz.; [krijgstocht];
eine 91. mad)en = een reis doen; er ift auf 91. . n
(auf ber 91.) = op reis; auf bie IR., auf 91.. n
geben, auf bie 91. madjen = op reis gaan;
Oita* 91! = goede reisl eine 91. Steine =
een vracht, voer steenen; [in bie 91. Tauten =
in vreemden krijgsdienst gaan].
91eFfe1labenteuer, 1.; •attptg, m.; *OotOete,
savtifet, m. = reisllavontuur; -kostuum (-pak);
-apotheek; -artikel.
Iteileilbebitrfuffle, 431.; gbefekreibuttg, m.;
.befted, 1.; -bett, 1. reislibenoodigdheden;
- beschrijving; - necessaire; - bed (veldbed).
v.; *butt, 1.; *bureau, 1.; .belle,
= reislischetsen (-tafereelen) ; -boek ; -bureau;
-deken.
Oterfebintett, •entfr§tAbiguttg, W. vergoeding voor reiskosten. reilefertig = reisvaardig. Oterfefieber, f. = reiskoorts. 91erfegebilig,
to. zie 91eliebiaten. 91ei'legettibrte, tn. =
reisgenoot, -makker. Dierfegefolge, = gevolg
op reis, reisstoet. 91cilegelb, f. = reisgeld.
Otellegeuiid, 1. = bagage.
91eilellgefettfdiaft, to.; -gut, 1.; sbattbbuct), 1. =
reisngezelschap ; - goed; - handboek.
Dierfelitau0e, w.; =forte, m.; *rtiftrbett, 1.- =
reislimuts ( - pet); - kaart; - necessaire.
= reisli91erielltiffen, 1.; .fteib, 1.; sfoffer,
kussen; -japon (-kleed); -koffer.

9telbpinne.

Oterfelitortett, 431.; stuffs*, tu.; *tuft, Iv. =
reisilkosten (=forten uttb Zagegelber = reis- en
verblijfkosten); -koets; -lust.
reiletuftig reislustig. 9terfetttatttel, m. =
reismantel. 91ei'letttarft§att, m. = reiskommissaris. reilentilbe = reizensmoede, moe(de) van
't reizen. Oteiletttiitie, = reispet. retie»,
fd)ro. (f. u. b.) = reizen, een reis doen, op reis
gaan, zijn; [optrekken]; um 6 Ilbr r. wit =
gaan we op reis; (Sdmalbett, Stard)e) trekken;
vgl.
a b. Oterfenbe(r) , m. = reiziger (ook:
handelsreiziger), passagier. [9ieilettote, to. —,
= (handels)—n = marsch]. Oteileontel,
reiziger.
m.; *pfettnig, tn.; -plan, in. -reislIpas; -penning; -plan.
betrekking van reiziger.
91elle0olten, m.
91ei'leprebiger, m. = rondtrekkend predikant.
111 . ( gfdiatutte, w.); sfcbeitt, m. —
reislizak (vanes); - pas ( - biljet).
*ftipettbiuut, 1.; que§t, W.;
91eFfelbefen,
40*, tv. = reisilkosten; - beurs; - zucht; -tasch.
*utettfiliett, $1.; smagen, m.
Reilelitoitette,
= reis!Itoilet; - benoodigdheden; - wagen.
= rijstveld.
91eiblelb,
Oteib'boli, I. 9letifig, 1. —s = rijs - , sprokkelhout, rijsjes; futen, fammeln = bout sprokkelen. [II. reilig, bereden, krijgsvaardig,
to paard; ber 91.. e =de ruiter, bereden soldaat.]
Iteiliglammteritt, tv. = sprokkelaarster.
eleiWfueben, m. = rijstkoek.
SeiOlaufett, = (fcbto3.) gaan in vreemden
krijgsdienst. eleiWitinfer, m. = die in vreemden
krijgsdienst gaat, soldenier.
; .T100, W.
91eWllute§1, 1.; ottii§te,
meel; - pelmolen; - soep.
91eif3'atta ttebmett = op den loop, er van door
gaan, de plaat poetsen, dezerteeren.
eleiffIlblei, 1.; *brett, 1. = teekenlipotlood ; - plank.
91eif3'brettitift, m. = punaise.
rijstpelmolen.
91eWfdrellutiible,
I. retlett, ft. (l.) (Id) reil3e; rifle; reitel
geriffen) = scheuren (rijten), trekken, rukken;
open-, insnijden, splijten; ontginnen; teekenen,
schetsen; (ben banbei) an rid) r. = tot zich
trekken; (einen nub ber Oefabr, aus ber Zer,
legenbeit) redden; bas rett in& 6elb = dat
loopt in de papieren, kost veel geld; es reii3t
mid) (mir) in alien Oliebern = ik heb (jicht)trekkingen in alle leden; es rest mid) (mir)
ins 2eibe = ik heb krampen, snijdingen; in
Stade r. = stukscheuren; neat fid) r. = achter
zich aansleepen, een nasleep hebben (van);
Rd) um etw. r. = elkaar iets betwisten, om iets
vechten (fig.); au Q3oben r. = omverhalen;
r., (1.)=losgaan, scheuren, breken, (af)knappen;
[een inval doen, plotseling indringen]; went
alle Strange, stride r. = als alles tegenloopt,
in 't ergste geval ; bie aluten r. iiber = de golven
slaan over (den dijk); vgl. 0 ebulb. II. pleilett,
1. —s = ('t) trekken, scheuren; (tin Qeibe)
snijdende pijn, kramp, snijdingen; (in ben
Oliebent) jicht, rumatiek.
rei'tenb = (non Zierett) verscheurend, (von
Stmenen) snijdend, vlijmend, (con einem
Strom) snelvlietend, -stroomend, onstuimig ; r . en M103 finben, r. abgeben = gretig
aftrek vinden, vlug van de hand gaan.
m. —s, — = scheurder; merk-, traceerijzer;
splijtmes (v. mandemakers); pakkend woord,
gezegde. neliffeber, tv. = trek-, teekenpen.
91eirtolite, = (teeken)houtskool. Otelff.
tweet, m., **tote, w. = punaise.
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neinft§tene, w.; .itift, tn.; wog, 1.; .airtel,
m. = teekenilhaak; -potlood; -doos (passerdoos); -passer.
Meirte, w. —,—tt= bosvlas; (fcbto3.)= %le fe II.
neitlabn, w. = rijschool, manege. rettlar =
berijdbaar (rijdier en weg). Steitibede, to. =
schabrak.
Seigel, m. —s, — = pakstok; jonge boom.
rei'ten, ft. (icb reite; ritt; ritte; retie! geritten),
( i) . u. 1.) = (be)rijden; (emit Stittb) fiber ben
baufen, 3u Q3obett r. = omver, overhoop rijden;
ber Teufel, ber bettfer reitet il)n = hij lijkt wel
(is) bezeten; ecbritt (im eubrift), %rab, Galopp
r. = stapvoets, in draf, in galop rijden; bie
elle, auf ber elle r. = in manufakturen, garen
en band doen; (ber FProferfor) reitet feitt heft ---doet niets antlers dan zijn diktaat geven;
33anbeftett r. = (stud.) in de rechten studeeren;
vgl. Rappe, ecbanbe, fpa3teren, Iinte,
Murft e. a. reigenb = rijdend, bereden;
r..e edpitleute = bereden politie.
I. Mager, m. —5, — = ruiter, rijder (bef. im
3irfus); (gouden) rijder; berijder; fpanifdr,
friefifcbe 91. = Spaansche, Friesche ruiters
(versperring). II. Seiler, w. —, —n = (nog
gwst.) grove zeef.
neigeralifaug, m. = ruiterstoet, kavalkade.
neitever, w. —, —en = ruiterij, kavalerie;
rijderij ; leicbte, fd)were 91. = lichte, zware k.
neigerfabtte, w. = ruitervaan, standaard.
91eigerftibitrit§, m. = kornet. %elle-Ono/en,
m. = ruitertroep, -bende.
valets'', fd)to. (b.) = zeeven (vgl. 91eiter II).
neigerregiment, 1. = miter-, kavalerieregiment.
9teiger8mann, m. = ruiter. neigeritatibbilh,
1., .itatue, w. = ruiterstandbeeld. Steiger.
itiefet, m. = rijlaars. neitgerte, to. = rijzweep,
karwats. neirgurt, m. = ruitergordel.
neit'llbole, w.; s tiffen, I.; mrnedjt, m. = rijilbroek,
- kussen; - knecht.,
neit'll/unit, w. ; -mantel, m.; Omni*, w.;
.Oferb, 1. = rinkunst; -mantel; -zweep; -paard.
neit'Ooft, w. = koerier, renbode te paard.
neit'llroil, m. •, •fattet, m.; +Ole, m. = rijiljas
(-kleed)'; -zadel; -school (mandge).
91eititall, m. = stal voor rijpaarden. nett'.
itiefel, m. = rijlaars. nettloeMel, m. =
ruiterwissel. nettling, m. = rij-, ruiterpad.
nettleug, 1. = harnachement, (paarde)tuig.
Stela', m. —es, —e = prikkel(ing); bekoring,
bekoorlijkheid, aantrekkelijkheid; es bat feitten
91. verloren = 't mooi, de aardigheid is er af.
vetalar = prikkelbaar, lichtgeraakt; (fie ift)
eine r..e 9latur = prikkelbaar van gestel.
neta'barteit, to. — prikkelbaarheid enz.
reilen, fcbro. (b.) = prikkelen, opwekken,
gaande maken, aanzetten, tergen; streelen,
bekoren; (einen mum 3orn, terns. 3ortt, 9irg.
wol)n) opw., gaande m.; (ben Oaumett) pr.,
st.: (ben 9Ippetit) opw.; (9/eroen, bald) pr.;
(3ur 91ad)a1)muttg) aanz., pr.; (ein bier) t.,• in
gerei3tem Zon = boos, op boozen toon.
ret'aettb = prikkelend, opwekkend; bekorend,
bekoorlijk, aantrekkelijk, verrukkelijk, lief.
reiagod = zonder bekoring, onbekoorlijk,
zonder aantrekkelijkheid. Stelagoligteit, m.
— = onbekoorlijkheid. neialnittel, 1. = opwekkend, prikkelend middel. %Waling, w. —,
—en = prikkeling, opwekking. reiebolt =
bekoorlijk, verrukkelijk.
netaOittilatiote, w. —, —en = rekapitulatie,
korte samenvatting, herhaling. ref aOitulte'rett,
fd)to. (1.) = rekapituleeren.
VAN GELDBREN,
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nerd, m. —a, — = rekel, vlegel, lummel,
kinkel. %deter, w. —, —en = vlegelachtigheid,
onbehouwenheid. re'relbaft = vlegelachtig.
retells Itit, fcbto. (b.) = zich ongegeneerd,
onbeschoft uitstrekken.
%dimwit', m. —en, —en = reklamant.
Sterlaniatime, to. —, —en = reklamatie,
terugvordering, bezwaarmaking.' eterla'me, w.
—, —n = reklame; 91. macben, fcblagen =
r. maken. neflalneartifel, m. = reklameartikel.
neflalitemarte, w. = sluitzegel. nefla'nie•
plafat, f . = reklameplaat.91eflaltteitved, m. =
reklamedoel(einde). reflamie'vett, fcbw. (b.) —
reklameeren.
nefognition', w. —, —en = rekognitie, erkenning, wettiging. refognolaie'ren, fd)w.
(1.) = rekognosceeren, ver-, erkennen. %dog
attofate'rung, tv. — = rekognosceering, verkenning.
nefounnattbation', w. —, —en = rekommandatie. rerominaubie'ren, Rim. (1.) = rekommandeeren, (post ook) aanteekenen.
refonitruie'ren, id)w. (b.) = rekonstrueeren,
ver - , hernieuwen. nerimitruftiou', w. —,
—en = rekonstruktie.
nefoubalefaent', m. —en, —en = rekonvalescent, herstellende. eiefonbatefiene, to.
— = rekonvalescentie, genezing, herstel.
Reforb', m. —s, —s u. e = rekord, ('t) beste,
('t) hoogste; ben 91. macben, bred)en, brficfen =
't rekord slaan. neforb'. . = hoogste, te
voren nooit bereikt, alles overtreffend.
nefreatiote , w. —, —en = rekreatie, un-,
ontspanning.
nefrut , m. —en, —en = rekruut. Metrugett.
atiObebung, to. = rekruteerung. re/rutie'ren,
id)w. (b.) = rekruteeren. 9lefrutie'rung, w. —,
—en = rekruteering. 91efrutie'rungbpfevb, 1. =
remontepaard.
nertainbollatneut (spr.: ..ta-in..), 1. = rektaendossement (niet aan order).
neltat'.. . = rektaal, endeldarm...
nertattieCel, m. = rektawissel (niet aan
order).
nertafaenflote, to. — = rechte klimming.
nertifiration', to. —, —en = rektifikatie, verbetering, terechtwijzing. reftifiate'ren, fcbw.
(b.) = rektificeeren, verbeteren, terechtwijzen.
nation', 113. —, —en = rektie, regeering.
nertor, m. —s, ..to'rett = rektor (van universiteit en gymnazium), direkteur (van midd.
school), hoofd (van lag. school). nettorat, 1.
—(e)s, —e = rektoraat, direkteurschap,
hoofdschap (vgl. %eft or).
refurtie'ren, fcbw. (b.) = zijn toevlucht nemen.
neturW, m. —es, —e = beroep, protest;
schadeloosstelling; 91. ergreifen = beroep
aanteekenen.
9lelaiW (spr.: rele), 1. —, — = wisselplaats
voor postpaarden, versche paarden; (el. tech.)
relais, overbrenger, ,versterker. 9telai6'4,ferb,
1. = wisselpaard.
Relation', to. —, —en = relatie, betrekking;
relaas verhaal. relatitr (MO = relatief; 91.
zie %elativum. relatt'bil4 = relatief.
nelatitelati, m. = relatieve zin, betrekkelijke,
bijvoeglijke bijzin. nelati'Mmt, 1. —s, . . on =
relatief, betrekkelijk voornaamwoord.
nelegation', w. —, —en = relegatie, wegzending. relegie'ren, fcbw. (I,.) = relegeeren,
ti wegzenden, -sturen.
Seller (spr.: relit/), 1. —s, —a = relief, verheven beeldwerk.
32
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*engin', —, —en = religie, geloof, godsdienst; vgl. befennen. eleliniontaisiberung,
w. = verandering van godsdienst, overgang.
KetigionWannelegenbeit, w. = godsdienstzaak. 9teligion#'614, 1. = godsdienstig boek.
91eligionb'ebirt, I. = religie-edikt.
giond'eib, m. = geloofseed.
9teligion6ljeifer, tn.; igfreibeit, w.; *friebe,
m. = godsdienstilijver; -vrijheid; -vrede.
91efigionWgenolle, m. = geloofsgenoot. 91eligi.
onWgefrOir4te, w. = geschiedenis van den
godsdienst. Steliniesib'nelenKaft, w.
kerkgenootschap.
*engin4'fibaili m.; *Meg, m.; sletire tr.;
*lebrer, m. = godsdienstilhaat; -oorlog ; -leer
(-onderwijs); -onderwijzer.
vetigion6lo# godsdienstloos. 9teligionb'
Oartei, tv. = godsdienstige partij. 9tetigionw.
10tutirnier, m. = godsdienstig dweper. %di*
gionOlOiltter, m. = spotter (met den godsdienst).
*etigionWIlitifter, m.; *Welt, m.;
tv.
godsdienstllstichter; -twist; -oefening.
Sefigiond'Hunterrid#, m.; *berbefferung, w.
godsdienstljonderwijs ; -verbetering (-hervorming).
*efigionWbertuasibte(r) = geloofsgenoot.
91efigiond'Iltniffen14aft, w.;
m. =
godsdienstilwetenschap, -dwang.
retigionOluibvig = strijdig met den godsdienst, antigodsdienstig. religie' = religieus,
godsdienstig, vroom, eerbiedig, geloovig.
w. — = godsdienstigheid, eerbied, vroomheid.
9tetiflen, 131. = relikten, nagelaten betrekkingen. Selit'tenbeitrage, $1. = weduwen- en
weezengelden.
w. —, —en = verschansing (van een
schip), reeling, boord.
9ten'quie (spr.:.. kw/4), w.—, —n = relikwie.
w. = relmuis,
w.
—n,
slaaprat.
91entbourb' (spr.: rdboer), ttt. — = dekking
(bij wisselzaken, in 't biz. bij geprotest. wissels;
ook sours zooveel als gladmabme) rembour.
lie'ren, Rim. (b.) = dekken (vgl. 91emb ours).
rensebie'ven, id)w. (b.) = remedieeren, genezen, verhelpen, raadschaffen. 9leme'bium,
1. —, _Men = remedie, (huip-, genees-,
rechts)middel; remedium, ruimte (d. geom.loofde afwijking in gehalte en gewicht bij marten
van edel metaal). 91eniebnr', w.— = remedure,
middel, verbetering.
91ensinifien3', w. —, —en = reminiscentie,
herinnering. atentiniriere, w.= Remisniscere,
tweede Zondag in de Vasten.
I. cantle (914) = remise, onbeslist (in 't spel).
—n = remise, koetshuis.
II. %ensile, w.
ro. —, —en = terugzending; korting, vermindering. *emitten'ben, $1. =
terugzendingen (in den boekhandel). etensittent',
m. —en, —en = remittent, (wissel)nemer,
overzender, afgever van een wissel. rensittie'.
ren, id)tv. (1).) = remitteeren, overmaken,
overzenden; (boeken) terugzenden.
9lessiota'be, = remo(u)lade, gekruide saus.
*essionitrant, w. —en, —en = remonstrant
(godsd. en aig.). %essionftration', w. —, —en =
remonstratie, (tegen)betooging. rensessitrie'ren
remonstreeren, betoogen, protesicfm. ( f) . )
teeren.
—n = remonte
9temon'te (spr.: remote),
(aanvulling van de dienstpaarden). 91enion'te.
remonte-, dienstpaard.
*err), 1.

rettovierett.

*esnonteirlifir (spr.: ..matoaar..), w.
remontoir(horloge).
Smoak', %moquette, m. —s, —e u. —a =
sleepboot, sleeper.
9lessioula'be zie 91emoiabe.
remobie'ren, id)w. (f).) = removeeren, verwijderen, afzetten.
91entOelei', w. —, —en = (begin van een)
vechtpartij, gestoot en gestomp. rens'peln,
fd)w. (b.) = (met opzet) aanstooten, twistzoeken.
Sienttrter, Semler, m. —s, — = refter, eetzaal.
Sensuneration', w. —, —en remuneratie,
vergelding, vergoeding, belooning. rensunerie'.
rest, id)w. (b.) = remunereeren.
91ettailian'ce (spr.: reewssdse), w. — = Renaissance.
81enala, tv. = Renee. 91enalub, m. = Rene.
neneon'tre zie 9lenf unite.
nenbant, M. —en, —en = kassier, ontvanger.
Senbensene (spr.: rddemd), 1. —s, —a =
(van bewerkte stoffen) rendement, opbrengst.
91ett'beibou6 (spr.: radevoe), I. —z, —
rendezvous.
—n = rendement
9lenbi'te (spr.: rddite), ro.
(in geld).

81enegat, m. —en, —en = renegaat, geloofsverzaker.
= rent.
Diesseete, w.
renitent' = renitent, weerspannig. 91enitess3',
w. —
renitentie, weerspannigheid, verzet.
%eta, m. —(e)s u. —en, —e(n),
w. —,
—n meerzalm.
eienton'tve (spr.: radtre), 1. —a, —s = rencontre : ontmoeting, botsing, gevecht.
Diesin, 1. —(e)s, —e zie 91enntier.
9tenn'arbett, ro. = renarbeid (ijzerbewerking).
tv. = renbaan.
—It
goot; vlotterij ; (met.) =
w.
Luppe.
I. ren'nen, unr. (id) rannte; renn(e)te; gerannt),
(i.) = rennen, ijlen, .snellen; wedrennen;
mit bem Kopf gegen (an) bie EBanb r. = met
't hoofd tegen den muur loopen; r., (l.) —
(Mild)) stremmen; (afe; lBlei,¶3ed)) smelters;
(bol3) vlotten; eitten 3u loben r. = iem. omverloopen; (einem ben Zegen burd) ben .2eib)
jagen. II. fielinen, 1. —a, — = wedren(nen).
*culler, M. —a, — = renner, renpaard; hardlooper ; (met.) renner.
Setinleuer, 1. = (met.) renvuur, -haard.
91entelacbt, w. = hardzeiljacht. %ensign*,
m. = ren (van 't paard), carriere.
9iems'il0ferb, 1.; -$n m.; ilport, m.; *fra0t,
m. = renllpaard; -baan; -sport; -staal.
gtemiltein zie 91innitein. 91ensilteig, m. =
(gwst.) jaagpad. *ensilteig, *filen, *meg, m.
= gouwgrens, gewestgrens (biz. tusschen Tharingen en Franken).
1.; *tunnels, m. = renlidier; -wagen.
Senomina'ne (spr.: ..maazje), w. — = bluf,
grootspraak, pocherij. plenoniniee', I. —5 =
renommee, (goede) naam, roep. resiontsnie'ren,
id)tv. (b.) bluffen, pochen, snoeven, opscheppen. resioninsiert' = gerenommeerd,
bekend, vermaard. elessoninsift', m. —en,
—en = bluffer, grootspreker, pother, opschepper. elesioninsiiterei', tv. — zie Nenommage.
91enott'ce (spr.: rendse), w. —n = renonce ;
(stud.) groen; (ook 914) er lit fit Staro r. = hij
heeft r. in ruiten.
*essobation', 91enoUle'rung, w. —, —en =
renovatie, vernieuwing. rennie'ress, ittr. (1.)
= removeeren, vernieuwen.
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venta'bel = rendabel, rentegevend, voordeelig.
Otentabitittit', w. — = rentabiliteit. Olent'autt,
1. = ontvangerskantoor, -betrekking. rentbav
= rentegevend. 9ten'te, w. —, —n = rente,
opbrengst ; (staats)renteleening; auf3ere R. .n=
exterieurs. Dientei', tv. —, —en zie Rentamt.
%cute*'malty, w.; -batter, m.; -gut, 1. =
rentellleening; -boa (op een •gut); -goed.
91entiev' (spr.:. ,tfee), m. —5, —5 = rentenier.
rentie'ven (14), ftw. (b.) = winst opleveren,
rendeeren; bas linternebmen rentiert rich =
rendeert. nentlantuter, w. = financiekamer.
etentIneittev, m. = rentmeester, ontvanger.
Slent'ner, m. —s, — = rentenier.
ventoitie'ren (spr.: ratodlieren), id)w. (b.) =
(schilderij) verdoeken.
Steorganifation', tv. —, —en = reorganizatie.
reorganifte'ren, ftw. (1).) = reorganizeeren.
9letutrationOlonnillion, w. = kommissie van
herstel. %Omrattte, w. —, — en = reparatie,
(ook) herexamen. reparatueunftitOg = onherstelbaar. re#arie'vett, ftw. (b.) = repareeren.
vepartie'ren, Rim. (b.) = reparteeren, evenredig verdeelen, omslaan. 91e0artition', w. —,
—en = repartitie; (belasting)omslag. 91eparti.
tiond're(§ttung, w. = gezelschapsrekening.
re,Oallie'ven, ftw. (b.) = repasseeren.
Otebertorre (spr.: . .toaar), 1. —s, —a =
repertoire, lijst (van op te voeren stukken e. d.).
NeOerto'ruun, 1. —a, ..rien = repertorium,
lijst, register.
9tepetenti , m. —en, —en = repetitor (die
leerlingen bijwerkt), (ook) recidivist (die voor
't 2de jaar in dezelide klasse zit). repetie'ven,
fcbro. (b.) = repareeren. OteOetiev'ubr, w. =
repetitiehorloge. Repetition', w. —, —en =
repetitie. 91epetito'riunt, 1. —s, ..rien =
repetitorium, herhalingskursus, -boek.
WOW, w. —, —en = repliek: antwoord; (in
kunst) doublette. repliiie'ren, id)w. (b.) =
repliceeren.
Dieport, m. —(e)s, —e = report, prolongatiepremie ; verslag. Repoeter, m. —s, — =
reporter, verslaggever. reportie'ren, id)w.(1).)=
reporteeren; lid) r. Iaffen = prolongeeren.
9tepolito'viunt, 1. —s, ..rten, eilepolituv',
w. —, —en = boeke-, akteplank, -kast, -rek.
Otebreitentant' fr m. —en, —en = reprezentant,
vertegenwoordiger. 91ebriifentation', tv. —,
—en = reprezentatie. nepriilentationTtoften,
v. = reprezentatiekosten. veprafentatito' _
reprezentatief : vertegenwoordigend; waardigheidsvol. Oteprafentatibinitent, 1. = vertegenwoordigend stelsel. reOrtifentie'ren, id)w. (b.) =
reprezenteeren, voorstellen, vertegenwoordiger.
91eOreffalie, w. —, —n = represaille, tegenmaatregel.
,
91e0relliblIntafireget, w.; iv% m. = repressieve, onderdrukkende, vergeldingsmaatregel;
r. rechten.
Stetnintan'be (spr.: made), w. = reprimande,
berisping. veOrintie'ven, fcbw. (b.) = reprimeeren : beteugelen, stuiten.
Oftepvile, tv. —, —11 = reprise, herhaling, (ook)
rijzing (van koersen e. d.).
Itenrobationi, w. —, —en = reprobatie, afwijzing, weigering. rOmoble'ren, fdyw. (b.) =
reprobeeren, afwijzen, afkeuren.
Menrobuttion', w. —, —en = reproduktie.
reProbuiieren, id)w. (b.) = reproduceeren.
9106 zie Raps en Rips.
%Wit', 1. —5, —e U. ..ien = reptiel, kruipend
dier.

%Open.

etenublit i , w. —, —en = republiek. 9teptt•
blifa'ner, m. —s, — = republikein. vetntblita'.
IniA = republikeinsch. reOublitattifie'ven,
fifty). (b.) = republikanizeeren. gioublifanjw=
tont* m. — = republikanisme.
9/eputO', m. --es, —e = repuls, weigering,
afwijzend antwoord. Oteputlion', ID. —, —en =
repulzie, af-, terugstooting, weerlegging. rout.
fib' = repulzief, af-, terugstootend, weerleggend. ateOulliblraft, tv. = repulzieve, af-,
terugstootende kracht.
91eOutationi , Iv. —, —en = reputatie. veliutier'.
tict = te goeder naam (en faam) bekend,
f atsoenlijk.
81e'quient, 1. —5, —5 = requiem, zielmis.
equirie'ven, id)w. (b.) = rekwireeren, opeischen, (op)vorderen, vragen. Stequilit', 1.
—(e)5, —e(n) = rekwiziet, vereischte (vooralth.),
toebehooren. 91equiliteue, m. —s, —e =
rekwiziteur (beheerder van de tooneelrekwizieten).
91equilition', tv. —, —en = rekwizitie, opeisching, opvordering. eteguilitionOlttveibett,
1. = rogatoire kommissie.
reft§ = (oft.) kloek, kwiek.
elele'ba, eiele'be, w. —, —s u. .. ben = rezeda.
91eferbat'd • —(e)s, —e = rezerve: voorbehoud.
etelerbation', w. —, —en = rezervatie: voorbehoud, inachtneming, beding. Refer'oe, tv. —,
it = rezerve: terughouding, aanvullingsmanschappen, ('t) bespaarde; in %. = in rezerve,
voorradig; (hand.) an bie R. abgeben, ber R.
iiberweiren, ben 91..n gufilbren = bij de r.
voegen.
91eleebellanter, m.; •fonbd, m.; ..raoital, i . =
rezerveljanker; -fonds; -kapitaal.
9telev'bellutann, m.; Hof frier, m.; 4-ru.O.pen,
4311. = rezervellsoldaat; -officier; -troepen.
eleruie'ven, id)tv. (b.) = rezerveeren; (plaats)
bespreken. referbiere = gerezerveerd: besproken (plaats), terughoudend. elelevbitt,
m. —en, —en = rezervist. Sleferboie (spr.:
. . voaar), 1. —a, —e = reservoir, vergaarbak.
Melt, w. = Trees(je), Therezia.
Dieltbent', m. —en, —en = rezident. Diefibenb',
w. —, —en = rezidentie. refibie'ven, id)w.
(b.) = rezideeren.
Diefi'buunt, 1. —a, ..buen = rezidu: overblijfsel, bezinksel.
etelignationi , w. —, —en = resignatie: (kalme)
onderworpenheid, gelatenheid, berusting; afstand. velignie'ren, fcbw. (b.) = resigneeren;
auf (1M) r. = van lets afstand doen; 1114 r. —
zich resigneeren, zich voegen, zich schikken,
berusten. religniert' = geresigneerd, onderworpen, gelaten.
reftvibie'ven, Ito). (b.) = reskribeeren: terugschrijven, beschikken. eleftvipt, 1. —(e)s,
e = reskript, beschikking.
velotur = resoluut: vastberaden, -besloten.
elefolution', w. —, —en = rezolutie, besluit.
refotWe'ren, ftw. eb.) = rezolveeren: oplossen,
besluiten; lid) r. = een besluit nemen.
nefottane, tv. —, —en = rezonans, weergalm,
geluidversterking, ('t) medeklinken. 91efonane*
boben, m. = rezonans-, klankbodem. veto.
nie'ren, ftw. (b.) = rezoneeren.
reforbie'ren, id)w. (b.) = resorbeeren: in-, opslorpen. Otelorption', w. —, —en = resorptie.
reit,. = reipeftiDe.
SelOeff, nt. —(e)s = respekt; einen in R.
batten = iem. in respekt, in ontzag, in toom
houden; lid) in R. reten = zich doen respekteeren, zich doen ontzien; mit R. 3u melben =
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met permissie, met verlof (gezegd). ref pet.
ta'bel = respektabel. velOettle'rett, fdjtv. (b.) =
respekteeren. relVettievitig0 = respektabel,
achtenswaardig.
relOettib' respektief, van elk in 't bizonder.
relOeftrae = respektieve, betrekkelijk, of wel,
of, en.
gelOettlob = oneerbiedig, zonder respekt.
SielOettitoliateit, tv. — = gebrek aan respekt.
81e1Oettd'Oerlon, w. persoon van aanzien.
MelOettlage, 431. = respijtdagen. velpeft'Uoll
= eerbiedig, onderdanig. relOeftloibrig =
oneerbiedig.
ete101vatiote, tD. —, —en = respiratie: ademhaling. SelOicalor, m. —z, ..to'rett =
respirator. relOtrie'ren, fcbtv. (l.) = respireeren, ademen.
1. — = respijt, uitstel. MeDit'votage,
9t e f
431. = respijtdagen.
relOonbie'ren, fttv. (b.) respondeeren:
antwoorden. relponla'bet = responsabel:
verantwoordelijk. Meltionfoliunt, 1. —s,
..rien
responsorium (R.E. kerkelijke
beurtzang).
9lef'f en, m. —5, — = sloot (voor 't ertswasschen).
%effect' (spr.: c essoor), m. —s, —s = ressort,
vlucht, springve(d)er; R. 1. —s, —s = ressort,
afdeeling, gebied. MellortAct, m. afdeelingschef.
vellortle'ven, Icfm. (h.) = ressorteeren.
—n =
9tellour'ee (spr.: ressoerse), W.
ressource : hulpmiddel; klub, kazino.
Reit, m. —es, —e (faufm. aut: —er) = rest,
overblijfsel, -schot, restant; achterstand (van
een rekening) ;( eittem)b en R. geben— den genadeslag geven ; bie fterblicben, irbiften 91..e =
't stoffelijk overblijfsel; td) fomme big meinen
91. (vor) = ik drink op je (vgl. Blume);
fomme big meinen R. nad) = vansgelijke; vgl.
gottlos, ateige. 91eftattr, m. —en, —en =
schuldenaar, iem. die in achterstand is;
91e 1 tauten = (ook) achterstallige gelden,
achterstand; restanten.
fteltauvant' (spr.: ord), f. —s, —s = restaurant, restauratie. 91eftauvateue, m. --s,
—e = restaurateur, hofmeester (op een boot).
Meftauration', 133. —, —en = restauratie (van
schilderijen, gebouwen; van dynastieen enz.),
herstel; restaurant. reftaurie'ven, ftw. (b.) =
restaureeren, herstellen; fidj r. = zich herstellen, opknappen, bijkomen.
Dieft'beftatib, m. (meest $1. : gb e ft tin b e) = restanten. Meit'betgag, m. = resteerend bedrag,
overschot. Meltetag, m. = lappedag. reftie'ren,
ftw. (b.) = resteeren, (over)blijven.
geftitnie'ren, fcbtv. (b.) = restitueeren, teruggeven, vergoeden, herstellen. Mertitution', w.
—, —en = restitutie, teruggave, vergoeding,
herstel.
veft'lo4 = volkomen; volmaakt, finaal, totaal.
Seftrittion', w. —, —en = restriktie, beperking,
voorbehoud.
Meluttan'te, w. —n = rezultante. %chine,
1. —(e)s, --e = rezultaat. veluttie'ven, fcbtv.
(1.) = rezulteeren, voortvloeien, volgen.
--s, —s =
Meluttie' (spr.: ..zu..),
resume, samenvatting, overzicht. reltinite'ren,
fcbtv. (b.) = rezumeeren, samenvatten.
netentlon', w. —, —en = retentie, terughouding, weerhouding; vgl. netentionWceibt,
1. recht van retentie (om, een al to leveren
voorwerp terug to houden, tot aan zekere e'oorwaarden is voldaan).

reitifieren.

SWUM' zie 91tbiffil.
w. — = retina, netvlies.
Metira'be, tv.
—n = retirade : terug-, aftocht ;
zekere plaats, ' W. C. vetirte'ren, fcbto. (i.) =
retireeren.
netorlton', —, —en = retorsie, vergeldingsmaatregel.MetorlionWialle, $1. = vergeldingsrechten.
9letorle, tn.
—n = retort, destilleerkolf, -vat.
I. getout' (spr.: retoer) (91bv.)
terug. II.
—, —en = (hand.) retour (terugetetoug',
zending, -vracht, -lading, herwissel).
Setouebillett, = retourbiljet. Setourlrift,
tv. = termijn van terugzending. retain'.
batmen, ft. (1.) = (ook) achteruitgaan. Setoug'.
tut4e, w. raak antwoord (met de woorden
van den aanvaller). retournie'ren, icbtr). (b.) =
retourneeren, terugkeeren, -zenden. 9letour'
rei4nung, to. = retourrekening. 9letour'.
herwissel.
Wedifet, m.
—, —It = retraite:
9tetrarte (at = i),
terugtocht, taptoe.
retrobatie'ven, fcbui. (b.) = antedateeren.
retrograb' = terugloopend, retograad.
retrolpertib' = retrospektief, terugblikkend.
—, —en = retroversie:
SetrobeglIon',
terug-, ombuiging, terugvertaling. retrobertte'.
(1.) = retroverteeren : terug-,
yen,
omwenden, -zetten, terugvertalen.
vett'bar = redbaar. vet'tcn, fcbtv. (b.) = redden,
bevrijden; (einen) oar Oefabr r. = voor gevaar
r., behoeden. Metter, m. —s, — = redder,
bevrijder.
9let'tidj, m. —(e)s, —e = ramenas, radijs; (er
friegte) beiperate e = afschuwelijk slaag.
9tertutta, tv. —, —en = redding, bevrijding;
ot)ne verloren = reddeloos verloren. Set'.
tungdatiter, m. = reddings-, nood-, plechtanker. 9tertung4anftatt, w. zie 91ettungs.
taus.
Setliing011boot, 1.; .briide, 1:10.; sgeletticitaft,
= redding(s)Hboot; -plank; -maatschappij.
MetlutigObauG, 1. = opvoedingsgesticht, verbeterhuis. reftutifibto6 = redde-, hopeloos.
MetlungOtoligteit, w. — = reddeloosheid.
SeCtungOttiebaitte, w. = reddingsmedaille.
atettungdinittet, = redmiddel, uitkomst.
9tettung4beclucb, m. = poging tot redding.
%chef*, w. — = retouche, bijwerking.
9tetulcbeur', m. —z, —e = retoucheur. vett'.
fidite'ren, itty . (b.) = retoucheeren. Metultbie's
retoucheur.
rev, m. —s, —
91eu'e, w. — = berouw, spijt. reu'en, (Ii.)
berouw, spijt veroorzaken; es rent mid) = ik
heb (er) berouw (van); rent es bit? = heb je
(er) berouw (van), split 't je? la 13 bid) bas nicbt
r. T heb daar geen spijt van; mein Oelb rent
mid) = ik heb spijt van mijn geld. reu'enb,
reu'eUott = berouwvol, -hebbend.
1. = rouwgeld, -koop, afkoopgeld. meta =
berouwend, berouwhebbend, -vol, rouwig.
Sten'faul, = rouwkoop reu'intitig =
berouwvol, -hebbend, boetvaardig.
%eunion', —, —en = reiinie, hereeniging,
gezelschap. 9teunionWfainmern, $1. = retiniekamers, „Chambres de rdunion" van Lod. XIV.
9leu'vedjt, = recht van rouwkoop.
—n = fuik.
%cult,
•
f. = Reuss; 91euip4 rei3, 9?eu13.-Zcbtei3.
•
w. = Reuss (rivier).
%gullet', 431. = Russen ; [Staffer alter = Selzer
aller Russell].
ceitilie'ven, 'tip,. (b.) = reiisseeren, slagen.
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Mitt, I. —(e)s, —e, Menge, w. —, —n — ontginning. resetest, idpv. (b.) = uitroeien, (uit)rooien; (veld) ontginnen. Oleurfetb, I. = ontginning.
[Stenger, m. —s, — = ruiter].
Rebatstnation', t v. = revakcinatie, herenting.
reeatainte'ren, icbre. (b.) = revakcineeren.
91eUalte'rungOttaufel, w. = valuta-klausule,
waardeerkenning.
Seban'Oe (spr.: revasje), tv. —, —u = revanche
(vergelding, wreak). rebanCe'ren 1hI, fdlw. (b.)
= zich revancheeren (zich wreken; bewezen
dienst beantwoorden).
liebettge (spr.: reverie), w. —, —tt = reveille,
wekroep.
,tebenn'e (spr.: „nu), tv. —, —n = revenu,
Inkomsten.
Ileberena', tD. —, —en = reverence, bulging;
reverence, (bulging van) eerbied.
9Ieber6', m. —es, —e = revers: keerzijde (van,
een munt); op-, omslag (aan een jas); tegenbewijs ; afstandsbewijs. Meerfalien, 43I. =
reversalibn (schriftelijke belofte van een vorst,
de bestaande rechten en vrijheden te eerbiedigen).
nebibent', m. —en, —en = revident (die zich
van 't rechtsmiddel van revizie bedient); onderzoeker, herziener. rebibte'ren, id)w. (b.) =
revideeren : her-, na-, doorzien, narekenen;
(goederen, bagage) viziteeren.
Meier', 1. —s, —e = (alg.) distrikt, kring;
gebied; (biz.) jacht-, boschdistrikt. rebie'ren,
fcbm. (b.) = zwerven, dwalen; rondzoeken.
Meier'fbrfter, m. = distriktshoutvester.
Oteeierletfe, m. = binnenloods. Meier'.
borrtanb, m. = distriktshoofd.
nebilion', to. —, —en = revizie: herziening (van
een vonnis), (verbeterde drukproef); vizitatie (van
goederen, bagage) ; 91. einlegen = revizie, herziening aanvragen. nebiler, nt. —s, .. 'Wren =
revizor: narekenaar, verifikateur, akkountant ;
herziener, verbeteraar.
Sebetation', to. —, —en = revokatie, herroeping.
Stebotle, w. —, —n = revolte, oproer, opstand.
rebettie'ren, Rim. (b.) = revolteeren, opstaan.
sebolution', w. —, —en = revolutie, omwenteling. rebolutionete = revolutionnair. rebolug
tio'nieren, id)tv. (b.) = revolutionneeren, tot
oproer aanzetten, oproer maken. 9tebotution6'.
gefaMte, tv. = geschiedenis van de revolutie.
eiebolution6leit, w. = revolutietijd.
nebet'ber, m. —s, — = revolver. Siebol'ber.
btatt, I., qireffe, w. = chantageblad, -pers.
nebet'Ver ., MitraitteufenAnauae, W. =
brutale bek.
reboate'ren, Rip). (b.) = revoceeren, herroepen.
*Otte' (spr.: revu), t D. —, —n = revue.
neaenfent', m. —en, —en = recensent. ream=
fie'ven, rd)w. (1.) = recenseeren. Msention',
W. -, —en = recensie. Oteaenlioniregernplar,
1. = recensie-exemplaar.
resent' = recent, nieuw, van jongen datum.
tlieseOirfe, 1. —(s), —(s) = recepis, ontvangbewijs, voorloopig bewijs (van aandeel bijv.).
91eaeOt', 1. —(e)s, ----e = recept. MaeOta'
flaw**, 1. —s, . * tufa = receptakel: reservoir;
voordoek. veoPtie'ren, Wm. (b.) = recepteeren (recepten voorschrijven). tneaeotion'yro.—,
—en = opneming, aanneming, receptie. BURP.
tion6InetOe, w. = receptie-, installatiefuif.
31eseOttenOlernsin, m. = termijn van opneming. reseptite = ontvangend, opnemend,
ontvankelijk. 91eiep itor, m. —s, ..to'ren =
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ontvanger. Msetitur', w. —, —en = ontvangersplaats; receptuur (bereiding van medicijnen
volgens recept).
Oteaeir, m. . . elf es, .. efie = reces (vergelijk;
sluiting van de kamerzitting).
9Iesibie', 1. —s, —e, 91eiibille, W. —, —tt =
recidive, herhaling (in 't bez. van een ziekte).
91e'atee, 1. —s, —s = recept; vgl. recipe.
eleaiOtenb', m. —en, —en = (die in een vereeniging enz. opgenomen zal worden) kandidaat.
elestOient', m. —en, —en = recipient, ontvanger (om 't destillaat in op to vangen), klok
(van de luchtpomp). reaipie'ren, id)w. (1.) =
op-, aannemen.
manner' = reciprok, wederkeerig, -zijdsch.
Mail/mite, w. — = reciprociteit.
Maitation', w. —, —en = reciet, voordracht.
Bleaitatie', I. —s, —e = recitatief. Manager,
m. —s, ..to'rett = recitator, voordrager.
reiitie'ren, icbtv. (1.) = reciteeren.
910abar'ber, m., —s = rabarber. 910abar'bers
tinftur, w. = tinktuur van rabarber.
91baciWtiO, w. — = rachitis, engelsche ziekte.
ItbaOfo'be, m.' —tt, —n = rapsode (zanger,
voordrager van epische gedichten in 't biz. bij
de Grieken). 910aOlobie', to. —, —n = rapsodie.
rbtOlo'biltt = rapsodisch fragmentarisch.
Ottiapfeblit, m. —en, —en = rapsodist,
(samenvoeger van rapsodieen).
ROW, m. —(e)s = Rijn. Oeittablutirta = den
Rijn af, Rijnaf(waarts). attyin'anlittt, w. =
gezicht op of aan den Rijn.
Stbeinjjannee, w.; gbriirte, w.; .bunb, m.;
•fabrt, w. = Rijnflleger; -brug; -verbond;
-vaart.
91bein'fatt, m. = waterval in den Rij n (bij Lauf en).
81bein'llfeitung, w.; 'gnu, m. u. 1.; .fiegenb,
w.; .graf, m. ; .grense, w. = Rijnllvesting;
-gau; -streak; -graaf; -grens.
rbeiltifrh = Rijnsch, van of aan den Rijn,
Rijn. . . 9t4einlatpt, m. = Rijnaak. %belle.
lanbe, l31. = Rijnlanden. 910einlanber, m.
—5, — = Eiji:dander; Rheinlander (een polka).
rbein'Itinb114 = Rijnlandsch, Rijnsch. 91t)eite.
tante, w. = Rijnforel.
914ein'Ilmiinbung, w.; .pfala, w.; •Oreuljen, 1. —
Rijnilmond; -palts; --Pruisen.
Myin'Probina, ID.; .reife, w.; .141,fabrt,
'
w. = Rijnilprovincie; -reis; -vaart.
91bein'llitrom, m.; .tat, 1.; .ufer, 1.; atuelnon. —
RijnIlstroom; -dal; -oever; -wijn.
rbenaltiltb = Rijnsch.
Ottoonteler, 1. (u. tn.) —s, — = reometer,
stroommeter. Meeitat', m. —(e)s, —e = (el.)
reostaat, weerstandbank.
91§e'ter, m. —5, ..to'ren = retor, redenaar,
leeraar in de welsprekendheid. tlioto'rit, w.
— = retorika, stijlleer, redekunst. Mete'rifer,
m. —s, — = retorikus. rbete'ri14 = retorisch,
stijl..., welsprekendheids. . ., van redekunstigen
tool voorzien.
rbeuntalittb = rumatisch. 9MemnatiOgnu6,
m. — = rumatisme.
Mittilid, w. — = rinitis, neusontsteking.
elbine'aere0, 1. — u. — res, — u. —le =
rinoceros.
eibo'bier, m. —s, — = Rhodibr. rOo'bili§ =
Rhodisch.
914ebeben'bron, 1. —5, .. bren = rododendron.
Ottio'buO, 1. = Rhodus.
rbom'btfrb = rombisch, ruitvormig. Mentbee'.
bar, 1. —5, — romboeder (een kristal).
Ottionsbeib', 1. —(e)s, —e = rombolde, scheef-
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hoekig parallelogram. Mont'bub, m. —,
.. ben = rombus, ruit (figuur).
Matt, to. = RhOn(gebergte).
= Rhone.
9Tho'ne,
91tAtirntif, w. — rytmiek (leer van vers-,
muziek-, dansmaat). rfAt4Inift4 = rytmisch.
9104trnitt4, m. — = rytmus (gelijkmatige
indeeling, vers-, muziek-, dansmaat).
vib'ben,
(b.) = (vlas) repelen.
glitbfbauttt, m. = richtspaak (bij geschut);
richtmast. aticbt'beit,
= beulsbijl; wagenmakersbijl. = schiet-, paslood.
(voor
de timmerlui, zie
Sic§t'biev, 1. = feestbier
onder rid) ten). 9114tibloct, m. = blok (bij
't onthoofden). eikftt'bogen, m. = richtboog.
[91i0biititte, w. = schavot].
w. — = rechte lijn, goede richting;
in bie 91. bringen = recht zetten, in orde
brengen; in bie 91. tommen = in orde komen;
bie 91. geben --,-- den kortsten weg nemen,
gaan; in bie R. (geben)
rechtuit.
vieOlett, fcbw. (1.) = recht maken; richten;
rechtspreken, (ver)oordeelen, [terechtstellen];
(eten e. d.) gereed, klaar maken, (op tafel)
gereed, klaar zetten; ein .taus r. = 't houtwerk
stellen, vandaar: beute toirb gericbtet = vandaag komt 't huis onder de kap en vieren de
timmerlui feast; (bas 3immer, bas Jett) in orde
maken; (ins Wee) stellen; etw. 5u ed)anben r. =
iets vernielen, bederven; (eine Mr) gelijk zetten;
Wragett an einen r. = tot iem. richten; (einen
Scbaben) terechtbrengen, herstellen; (Wallen,
Scblingen) zetten; nad) einem, nad) ben
Umittinbett r. = zich naar iem., naar de omstandigheden richten, schikken; fid) auf einen
r. = zich gereed maken om iem. te ontvangen;
rid)t end)! = richten! vgl. 2fug enm
Otittrtev, m. —s, — = rechter; richter (van
de kanonnen bijv.); bas dud) ber 91. 't Boek
der Richteren; wo lain SIlager ift, ba ift fent 91.=
geen klager, geen rechter. eliciWteramt, 1. =
rechterambt, rechterlijke waardigheid.
—, —nen = (vrouwelijke) rechter,
tevin,
richteres. 91tWtertottegiunt, = rechterskollege. vittlertith = rechterlijk. eliWter•
fOrtn0, m. = vonnis, oordeel. etiWteritanb,
m. = rechterlijke stand. 8tiOlerftit01, m. =
rechterstoel, rechtbank.
zie 91Icbtfcbmaus. 91iittleft,
OtiOt'effen,
= timmermansfeest, vgl. rid)ten. Olittt'Oau0,
1. = rechthuis. 9tie§r4ebet, m. = (art.) richtspaak.
= richthout.
ridj'tig = recht, juist, in orde, waar, echt,
werkelijk; bie r.. a Ritte = 't juiste midden;
bier ift's nicbt r. = 't is hier niet pluis; mit
ibm ift es nid)t r. hij is niet goed bij 't hoofd;
r.! = goad! juist! afgesproken! unb r.! = en
jawel! en zoowaarl bie 3ecbe r. macben =
't gelag betalen; (elite lRed)nung) r. mad)eit =
vereffenen; r. fteIlen = herstellen, verbeteren,
rektificeeren; ein r.. er bolltinber = een echte,
typische H.; (bie 2.1br) gel)t r. = gaat (loopt)
gelijk, precies; r., ba fommt er = zoowaar, daar
e = je bent (me)
komt hij ; bit bift min ber
een lievert. elitfrtiebefinben, 1., .befunb, m. =
akkoordbevinding. w. — = juistheid, nauwkeurigheid; bas bat feine R. = dat
is wel waar, wel juist; in 91. bringen, fein = in
orde brengen, zijn. 9icbligitettung, w. =
rektifikatie, verbetering.
Otic4ffeit, m. = (art.) stelwig. 91i4tforn, =
korrel (aan 't geweer). Olitbtfratti, m. = krans
bij 't timmermansfeest, vgl. rid) t en. Oticbto
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leilten, m. = leest (om den schoen in vorm te
houden). 911.0tittie, w. = richtlijn, (ook) -snoer.
9lic§t'utaft4itte, w. = richtmachine, -toestel.
SlicOttnat, ijkmaat, legger. etictrotali,
nt. = gerechtsplaats. aticOt'vebe, w. = toespraak bij 't 9licbtf eft. Mit§tittatfit, m. =
loodrechte mijnput. 9tittic4eit, = rijlat, rij,
liniaal. Olit§t'AntattO, = maaltijd bij
't 911cbtf eft (in Gelderl. en Overijsel: richtemaal).
elic§fftfotuv, w. = richtkoord; (fig.) richtsnoer,
maatstaf. elicbt'It§raube, w. = richtschroef.
= zwaard der gerechtigheid,
911ittleOtvert,
beulszwaard. etic§titala, U. = (art.) richtschaal. glittfitatt, •Itittte, w. gerechtsplaats.
OlitOrfteig, m. = rechte korte weg, bijpad.
Dlic§t'ftvd, m. = maat-, meetstok. 91i4tiftubi,
m. = rechterstoel; rechtbankje.
91141ung, w. —, —en = richting; in geraber
91. = in rechte lijn, rechtuit. 91141ung4tinie,
w. = richt-; gedragslijn. OticirtungOtvintel,
m. = elevatiehoek.
eltittivage, tv. = waterpas, paslood. Nit§t'tveg,
m. = kortere weg.
—it = hinde, reegeit.
Mete, ro.
m. u. f. —s, —s = retikule, werktasch.
= reuk-, lodereindoosje.
9Liet§'biltOle,
Otie'tOebuicii, m. = ruiker, „ruikboeket".
rie'cftett, ft. (b.) (id) ried)e; rod); riScbe; riecbe!
gerocben) = ruiken, rieken, (ebb.) rooken;
(id) faun ben 9Jlenicbett) nicbt r. = niet luchten;
einem etw. 5u r. geben iem. iets onder zijn
neus duwen; (ber .0f en) ried)t = rookt; vgl.
Oraten II. elte'ttev, m. —s, — = ruiker;
wie ruikt; neus; er ift ein feiner IR. = heeft
can fijnen neus, is een looze vos. 9liec4'•
= reukfleschje. eliet§liffen, =
giileMett,
reukkussen. 91teOljortt, 1., •totben, m. =
groote neus, kokkert. etietbla15, 1.
vlugzout. Ditiet0'Waffev,
reukwater.
9lieb, —(e)s, —e = riet(gras), -land, moeras.
= zegge.
elieb'gra0,
vie'big = brutaal, onbehouwen.
—n = groeve, kannelure. viefe(t)n
w.
Rim. (b.) = groeven, kanneleeren.
91Ie'ge, w. —n = rij, afdeeling gymnasten.
Otte'gel, m. —s, — = grendel, schuif, bout;
(verbindend) dwarshout (in den vakbouw);
trans (tegen 't inscheuren); kleerehanger;
birder ecbloi3 unb 91. = achter slot en grendel;
[bem wollen win einen 91. vorfcbieben = daar
zullen we een stokje voor steken, een schotje
ivoor schieten. vie'getn, fcbw. (1.) = grendelen.
= grendelstot.
91te'gelftttob
tiellentoeile = in rijen.
91tentett, m. —s, — = riem (leeren r. en roeir.);
vgl. L eb er. OtientenfOlitgev, m. = drijfriemenmaker. elieutenftetter, m. = goochelaar.
etieutentuerf, f. = riem-, lederwerk. Siemer,
m. —s, — = gordel-, zadelmaker. glientev•
tneffev, 1. = schaaf-, schraapmes.
Sled, 1. —es, —e = riem (papier).
I. Mete, m. —n, —n = reus. II. %tele, w. —,
—a = gladde baan, houtbaan (aan de berghelling voor houtsleden). III. %tele: nad)
2ibam IR. = volgens Bartjes.
Otieletfelb, 1. = irrigatieveld, -park. vieleln,
fcfm. (b.) = ruischen, vloeien, stroomen,
druppelen; (lade) ruischen, kabbelen, murmelen; es riefelt = (ook) 't stofregent, hagelt;
9Ingft riefelt ibm burd) Mad unb Oein = angst
huivert hem door merg en been.
reuzewerk, -arbeid, reusetielenavbeit, to.
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achtig werk. riefenartia = reusachtig.
= reusachtig bouwwerk.
9llefenbau,
8liefengebirge, 1.
Reuzegebergte. Miele**.
neft§let§t, 1. = reuzegeslacht. Sliefengeitalt,
w. reuzegestalte. viefengleirk •grois,
.baft = reusachtig, reusachtig groot, reuzegroot.
Stiefentlfampi, m.; dog, m.; graft, w. =
reuzellgevecht (-strijd); -hoofd ; -kracht.
9llefettlirofi, 1.;
—
w.; .1doitt,
reuzelistommerd; -slang; -schrede (-stap).
viefenitarf = reusachtig sterk.
9llefettHiteirre, w.; m.; giver!, f. =
reuzellkracht; -pot (geol.); -werk (reusachtig
werk).
viefitt = reusachtig, geweldig, machtig, kolossaal; bas freut mid) r. = dat doet me machtig,
kolossaal veel pleizier; r.. er epati=reuze, dolle
pret, grail. Meth*, w. —, —nen = reuzin.
m. —s, —e = (een druivesoort)
riesling.
%leiter, m. —s, = lap, stuk (op schoenen c.d.);
(ook) strijkbord (van een ploeg). vieftern, 1d)tv
(1).) = lappen.
bij de riem, bij riemen.
riedIveife
Met zie 911eb.
9tiff, 1. —(e)s, —e = rif, klip.
—n = repel, vlaskam; ook =
91fiffelf. riffeln, fcbto. (b.) = (vlas) repelen;
(leer, goud) uitvijlen; ook = ritf f eln en
rief ern.
%iirinvat, m. = Riffijnsche, Marokkaansche
zeeroover.
rigaift§ = van Riga, Riga..., Rigaasch.
8Lig'fien, $1. = takelwerk, takelage.
= Rigi-spoor•
m. = Rigi. 9ll'gibaith,
weg.
vimrlen, fcbto. (1).) = met diepe voren omgraven.
m. = voorploeg.
elleariWinit6, m. — = rigorisme (overdreven
gestrengheid). m. —en, —en =
rigorist (iem. met overgestrenge beginselen).
vinoviltifcb, riftorO4', rineroW = rigoristisch,
rigorous (overdreven streng). Migovolunt, 1. —s,
..fen u. ..fa = rigorozum, doktoraalexamen.
= (gouden)
91ii'ber (spr.: reider), m. —s,
rijder.
m. —s, —s = herwissel.
= Riek, Rieka.
1., Mtn,
viroKettle'ren, 1d)w. (f).) = rikochetteeren.
•
w.
—n
groef(je), voor.
fdpv. (I).) = groeven, uithollen, rimpelen.
= remise (wissel-,
%int. = %thief*,
geldzending). Miniefletibuth, 1. = remiseboek.
MinterieniveCel, m. = wissel, betaalbaar
buiten de plaats van den trekker.
= e)r
%tub, 1. —(e)s, —er = rund, (gwst.) jong rund;
bumm tote eitt = zoo dom als een os. als
een koe.
9fin'be, —tt = schors, bast (van boomen),
korst (van brood, kaas, ijs). rittibenartig =
schors-, bastachtig
91in'berbraten, m. = gebraden rundvleesch.
Miteberlierbe, w. = troep, kudde runderen.
MiniberfOrt, m. = koeherder. Min'berOeit,
t = runderpest .
1. = rundvleesch.
= met schors, korst bedekt, korstig.
91inbb'auge, 1., w. = koeieoog (ook
de bloem). Ilittb6brateit zie %tub erbraten.
SlinbWleber, 1. = runderle(d)er.
1. = rundvee; stommeling, ezel.
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Sting, m. —(e)s, —e = ring (aan den vinger,
in de ooren, aan deur of lade, van slangen,
van planeten); kring (om den haard, om de
maan, de zon, om de oogen, aan boomstammen);
schakel, schalm; vereeniging, kliek, bent;
ring (een hanclelskombinatie, beursterm); krijt
(kampplaats); (gwst.) markt; bu fattnft mid) um
ben R. pfeifett ik heb maling aan je. Ming'.
anti el, w. = kraagmerel. rina'artig = ringvormig, als een ring. etinfebabn, = ceintuurbaan, ringlijn; (ook) blauwe oogkringen.
9tin'gel, m. —s, — ringetje; krul, lok;
ring (bij insekten); kraag (bij vogels); ring(vormig gebakje); maat (voor turf of kolen).
91in'itelblunte, to. = goudsbloem. elin'ttelganO,
= ring(el)gans. Min'aelaebicbt, 1. —
rondeel. Olitefielbaar, 1. = gekruld Naar.
vin'aelig = geringd, ring-, krulvormig.
fcbw. (1.) = krullen, in ringvorm
leggen, ringen maken om; (zich) krullen;
(Scbtoettte) ringen, ringelen (een ring door den
news steken). Dlin'fielnatter,
= ringslang.
.veib(e)n, m. = rondedans.
elitegelreint, m. = rondeel, keerrijm.
venue**, 1. = ringrijden, -steken.
1. = draai-, mallemolen. Min'fielithittner, m. =
ringelrups. BlinigelitecOett, 1. = ringsteken.
m. = rondedans. 8tin'neltaube,
= houtduif. m. = ringworm.
rin'tien, ft. (1).) (td) rtnge; rang; range; tinge!
gerungen) = wringen, worstelen; (nrbb. aud))
luiden; nad) einem Ste' r. = met alle macht
naar een Joel streven; (net Item) snakken;
V., fd)w. (b.): eine Retie r. = een keten maken;
admeine r. zie r in g e In. Min'ger, m.
——
worstelaar.
9linglinner, m. = ringvinger. ring'? armig =
ringvormig. vinfilvel = ringvrij (hand: onafhankelijk van den ring).
etinglainpf, m.
worstelstrijd, worsteling,
kampgevecht.
= geringd, ring-, krulvormig. %Ng'.
ringmuur.
miter, w.
9ting'014, m. = worstelperk, kampplaats.
ring6, vingWOevititt i , ring6'unti , vinoWunifter' —
rondom, in 't rond.
Ming'iner§fel, m. = wisseling van ringen.
vinglueife = in ringen, ringvormig, kringvormig, in een kring, schakelsgewijze.
—n, %inlet*, m. —s, — =
Minge, w.
ronde gesp, ring (als houvast, om een paal).
—n = goot, (regen)pijp; loop;
w.
groeve (in zuilen); sleuf ; aarden goot (bij 't
gieten van klokken e. d.); vaargeul. rt.
(1.) (id) rinne; rants; realm; dune! geronnen) =
(langzaam) vloeien, stroomen, loopen; r,, (I).) =
( affer) lekken; (Sler3en, 9lugen) druipen.
—
rin'tteniarmig = gootvormig.
kornis, kroonlijst.
1. —(e)s, —e =
bed(ding); (soms ook) geul, beekje, rivierarm.
m. = (straat)goot; gootsteen;
druipsteen (onder de goot).
%WO, to. —, --n = rib(be); (id) faun (mix)
bas (i;elb) nid)t aus ben 91. .n fcbneiben, fobwiten
= niet van 't lichaam snijden; einem etto. in
bie 91..n fcbtneif3en, ftof3en iem. omkoopen;
(has Oelb) bumf) bie R. .tt fcbmiten = verbrassen.
1d)w. . = riiff ern; fitft v. = zich
roeren, zich bewegen.
ribben; gerippt = geribd.
vio'pen, ittp . (b.)
%th'innbraten, m. = (gebraden) rib. Mitrimit.
1. =
brink m. = ribbebreuk.
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ribbe-, borstvlies. 91WOnferient3iinbunn, w. =
ribbe-, borstvliesontsteking, pleuris. 910'0 (tt)•
f4mer, 1. = gebraden varkensrib, rippespeer.
9IWOenitof3, m. = stomp (in de zij) . 9liiroen.
ftiid, 1. = ribstuk. elitrOentueb, 1. = pijn
in de zijde.
MO, m. —es = rips.
ri06'vapO' = snipsnap, rits, rats, vlug.
viOtta'rife0 = Ripuarisch (aan den Rijn wonend).
SWAM', m. —(e)s, —e = uit-, voorbouw.
rig) = vlug, (gwst.) recht(op); rifcb raid)! =
gauw, gauwl rits-rats1
vilefteln, fcbw. (b.) = ruizelen.
Rile, w. —, —It = lange sluier, voile.
%JIM, 1. —9, —5 u.. fen = risiko, gevaar; bas
ilbernebme id) auf mein 91. = neem ik op
mijn risiko. viarant' = riskant, geriskeerd, gewaagd. viOtie'ven, fcbw. (1).) = riskeeren, wagen.
%Moult** uftv. zie efontro ufw.
%inn, w. —, --n = rist, pluim, bloemtrosje.
Rif'penfarn, m. = koningsvaren. vinien•
fannig = pluim-, ristvormig. 9tirpettgra6, 1. =
beemdgras.
SIM m. 91iffes, %life = scheur, barst, reet,
spleet, breuk; scheuring, tweedracht; schets,
ontwerp, plan, teekening ; (an ber Stlingel) ruk;
einen 91. (Mile) befommen = scheuren,
barsten; (gwst.) (er friegt) 91iffe = slaag;
91 i 11 e = (ook) grappen, streken. virfig = gescheurd, gebarsten, vol scheuren en barsten,
springende (handen).
91iit, m. —es, —e = wreef, handrug, -gewricht,
(van een paard) schoft.
%Vitt zie 91eifte.
91iftorlto uftv. zie 6 t orn o *v.
ritardan'do = ritardando, langzamer.
tile = rite: behoorlijk, zoo 't gebruik 't wil.
Ritornelli , 1. —s, —e = ritornel, refrein
(klein Ital. volkslied).
%Matte, tv. —, —n = herwissel.
Stitt, m. —(e)s, —e = rit (te paard); in einem 91.,
auf einen 91, = (ook) ineens; alle 91. = telkens.
Sitter, m. —5, — = ridder: (in 't D. kaartspel zooveel als) vrouw (in 't Fransche); irrenber,
fabrenber 91. = dolende ridder; 91. obne Wurcbt
unb Zabel = r. zonder vrees of blaam; 91. non
ber traurigen Oertalt = r. van de droevige
figuur; 91, von ber 9label = r. van de naald,
kleermaker; 91. nom Meirte = Ridder des
Geestes, voorvechter der wetenschap; an einem
Sum 91. werben = iem. de bans zijn; arme 91. —
arme ridders, wentelteefjes. Olitteratabentie,
w. = ridderakademie (voor jonge edelen).
91itterlIalter, f.; •braue§, m.; •614, 1.; •burg,
tn. = ridderlltijd; -gebruik; -boek (-roman);
-burcht.
vitlerbilvtig = van ridderlijke geboorte.
RitterlIbienit, m.; •epob, f.; •gefr§le4t, 1. =
ridderildienst; -epos; -geslacht.
91itlevilgut, 1.; •bof. m.; •freug, 1.; •leOen, 1. =
ridderligoed; -hof (kasteel); -kruis; -leen.
vitterlicft = ridderlijk, dapper, moedig. Meters
lieOreit, tn. — = ridderlijkheid. elittennantel,
m. = riddermantel. tittertt, fcbw. (b.) = ridderen. vit'tertniiiiie = ridderlijk, als ridder.
IlitlevIlorben, m.; .01titOt, w.; •votnan, m.;
•faal, m. —ridderljorde ; -plicht; -roman; -zaal.
91itteviebaft, w. = ridderschap; ridderlijkheid.
virterft§aftlicb = van de ridderschap, adellijk.
91ifterlifeOilb, m.; =Wag, m.; •Ichule, w. =
ridderllschild; -slag; -akademie (-school).
9iitlevIlie4toert, 1.; •finn, m.; sfitte, tr. = riddenzwaard; -geest; -gebruik.
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9litlevilfi4, m. ; afigel, f.; •Itiorn, m. = riddenslot; -spel (toernooi); -spoor (ook de plant).
glitterilimann, m. = ridder.
91iftevilftanb, m.; •tvae0t, tr.; ',tune, w. =
ridderlIstand; -dracht (-kleeding); -trcuw.
Slitleelltunt, 1.; •Wefen, 1.; •tvort, 1. = ridderjjschap (-stand); -wezen; -woord.
91it'tertoiirbe, w. = ridderlijke waardigheid.
Sinew% w. = riddertijd.
rittlingd = schrijlings, to paard. SittlinnO•
fhb m. = ('t) schrijlingszitten, schrijlingsche
zit; im 91. = schrijlings, te paard. Rittnieirter,
m. = ritmeester, kavaleriekapitein.
Ritual', 1. —s, —e = rituaal (godsdienstige
gebruiken). elitualift', m. —en, —en = ritualist
(kenner van 't rituaal). rituell' = ritueel.
91i'tub, m. —, Men u. — = ritus, gebruik.
914, m. —es, —e, Ririe, tr. —, —n = spleet,
gleuf, scheur, barst, naad, Schram, kras, schrap.
vit'Aen, icbtr. (b.) = krassen, schrappen, insnijden, (de huid) schrammen, schaven.
SitienfeWeber, m. = railsschoonmaker.
9lit3er, m. —s = ongesneden fluweel.
Rit'g(ev)lein, 1. —s, — = schrammetje.
vili'valy = risras.
Ribal', m. —s u. —en, —e(n) = rivaal: mededinger, medeminnaar. vibalifie'ren, fd)w. (b.) =
rivalizeeren : wedijveren, mededingen. Mbar',
tat', tn. —, —en = rivaliteit: ijverzucht;
wedijver, naijver.
911bie'ra, im. — = Riviera.
91i'3inui$51, 1. = ricinusolie, wonderolie.
919N. = 91eid)smarf.
eloctit'beef (spr.: roostbief), 1. —s, —s = roastbeef.
Rob'be, w. —, —tt = rob, zeehond.
91ob'benlItang, m.; ',felt, 1.; •legag, m. = robbellvangst (-jacht); -vel; -jacht (-vangst).
9Iob'ber, m. —s, — = robber (in 't whistspel).
91o'be, tr. —, —n. = robe, (staatsie)kleed, japon;
(van rechters en advokaten) toga.
91o'bert, m. = Robbert.
91obovit', 1. —(e)s = roboriet (een ontplofftngsstof).
Robot', tu. —, —en, 9I., m. —(e)s, —e = (ortb.)
heeredienst; er bat bem Zeufel eine 91. gemacbt
= heeft zich voor louter niemendal ingespannen.
Oloburit zie 91oborit.
robuit' = robuust, stevig, krachtig.
Rodyt'be, W. -, —n = rokade.
I. [911'4e, m. —n, —n = (schaakspel) kasteel,
toren]. II. Mel*, m. —ns, —n = rog (visch).
rO'4eln, fdytr. (b.) = (stervend) reutelen.
91o'e6en, m. —5, — = rog (visch).
voCe'ren, fcbw. (b.) = rokeeren (in 't schaak).
9toct, nt. —(e)s, 91i3de = (vrouwe)rok, (over)jas;
bermbekleeding (van een, dijk); bunter 91., bes
SIOnig5 91. = uniform, soldatepak; er bat einen
91. ausge3ogett = heeft een rokje uitgetrokken, is mager geworden; 91. wie tofe = lood om
oud ijzer. 915eft4e**, 1. —s, — = rokje, jasje.
91odelor', m. —s, —e = regenmantel, -jas.
%We're**, m. —5, — = (spin)rok, rokken; fie
fpinnett an einem 93.. = trekken den lijn(tje).
9loir'llialte, w.; =f utter, f. = plooi in rok of
jas; voering van r. of j.
rodie'ren = rod)ieren.
nailing, m. —s, —e = koorhemd.
Itoit' llit§ot, m. ; 'tat*, W. = jas- of rokband ;
-zak.
I. elo'ber, m. —s, — = (fbb.) (officieele) lust,
register, dossier. II. 91o'bel, tr. —, —n =
(rodel)slee.
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itIo'betanb, 1 . = pas ontgonnen land, ontginning.
elo'beibabfl, w. = rodel-, sleebaan. ro'beln,
1 dm. 0.) = rodelen (sport).
ro'bett, fcbw. (1).) = rooien, ontginnen; wieden,
boomwortels uitgraven.
tio'bevic§, m. = Roderik.
Nobomotttaibe, w. —, —n = rodomontade,
opsnijderij, gezwets, pocherij.
tno'bung, tv. —, —en = ontginning enz., vgl.
roben.
9toef (spr.: roef), m. it. 1. —(e)s, —e = roef, kooi.
ro'fiel = (obb.) los.
Btrefien, m. —a, — = (visch)kuit. So'g(e)fler,
m. —5, —, Oloigetrilit§, m. = kuiter, kuitvisch.
9tog'fien, m. —s = rogge.
noa'aettilbrot, I.; •ut01, f.; •trob, 1. = rogge11brood ; -meel; -stroo.
rogilk0 = (obb.) wankelend, beweeglijk, wakker.
eloginer zie 9togener.
rob = rauw of rouw (nl. ongekookt, ontoebereid: Orate; Eier, %nen, Dbit); ontveld:
fid) r. Iiegen = (zich) doorliggen); ruw (niet
bewerkt: etoffe, Ellett; niet behouwen: Stein;
niet afgewerkt: Entwurf, Oauiverf; onbeschaafd:
Zolf ; ongemanierd: anenft, Wit; nets ontziend:
banb); (l3ferb) niet bereden; (Ouster) nog niet
ingenaaid, los. elotrbau, m. = ruw metseiwerk.
910'bilam, w. = proefbalans. Sofreimtabute,
tv. = bruto ontvangst. Bloireifett, f. = ruw
ijzer. Dio'beit, to. —, —en = ruwheid, ongemanierdheid, onbeschaafdheid, grofheid.
9ielnerl06, m.; •ertraa, m.; •gettlit4t, I.;
•getoitut, m. = bruto ontvangst; br. opbrengst ,
br. gewicht; br. winst.
SotrIlleber, 1.; •material, 1.; •BI, 1.; •0roburt, 1.
= ruw le(d)er; r. materiaal (grondstof); r ..e
olie ; r. produkt.
%atm 1. —(e)s, —e = riet, bies; rotting; pijp,
buis, (ook) koker, fluit, roer (van een pijp), loop
(van een geweer), (vuur)roer; fpanifcbes 91. =
Spaansch riet, rotting; wer im R. 140, fdmeibet
rid) $feifen = wie in 't riet zit, kan pijpjes
snijden; wie bij 't vuur zit, warmt zich 't best.
Stotiviablittteiber, m. = pijpsnijder. Kobe.
aflutter, w. = rietgors, -musch, -vink. retie.
fang = rietachtig. SoOr ibUrite, tv. = pijpborstel. SIOOv'e§ett, f. —s, — = rietje, buisje,
pijpje enz. nobebat§, 1. = rieten dak. elobr'•
WM*, 1. = riet(bosch). Solgiboututel, w. —,
—n = roerdomp. Wiely'brollel, w. = rietlijster.
%Oirre, w. —, —n = buis, pijp, koker.
rOb'ren, fcbw. (1.) = schreeuwen, brullen,
huilen, schreien.
91Wrestbriirte, W. = kokerbrug. %Wren.
brunflett, m. = pijp-, nortonpomp. rab'rett.
Wittig = buisvormig. etairrettleauttg, w. —
('t) leggen van buizen. Süb'rettleltung, w. =
(pijp)leiding. etairvenittelfter, m. = opzichter
van de leiding.
9IolWilee4te, w. = rieten vlechtwerk, mat.
Siotiefftbrer, m. = pijpgast, lulleman.
9tobellflate, w.; .gebiift§, 1.; .settet§t, 1. =
rietPfluit (schalmei); -bosch; -mat (rieten
vlechtwerk).
etWrittt, f. —(e)s, —e = riet, biezen, rietland.
ralyritlit, rOirrig = met riet begroeid, riet.. .
elotirlarOett, m. = serpeling.
Otatirlartett, m. zie 91O1)rtrog.
StobrIolben, m. = lischdodde. Stoigleitutta,
tv. = pijpleiding. Otofir'Ofeife, m. = rieten
fluit, schalmei. etolgiooft, w. = luchtdrukpost, pneumatische p. (door ondergrondsche
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buizen). 910eriidlauftafette, w. = kanonterugloopaffuit. Sollefringer in. = rietzanger,
karkiet. SotiviKilf, 1. — schelfriet, biezen.
nobritOtttieb, m. = geweerloopmaker. 91o4v's
14tteOfe, w. = rietsnip. 9totyrI4m#, m. =
netmusch ; er fcbimpft wie ein R. = scheldt
als een vischwijf. Diebeitierling, m. = ridmusch. 91olleftod, in. = rotting, rieten stok.
elobriftut#, m. = rieten stoel.
Diabritron, m. = leidingbak, fonteinbekken.
91oftetvanb, ro. = buiswand. Sofortoaffer, 1. =
leidingwater; weg%, ausblieben lute R. —
plotseling, zonder bekende reden wegblijven.
Otobeiuder, tv. = rietsuiker.
91o1rIlitai)l, m.; •ituff, m. (•tnarett, V.); •uiler,
m. = ruw (Duitsch) staal; ruwe stof (grondstof) ; r. suiker.
ro'jen, fcbtv. (I).) = rollen, peilen.
%oleo, 1. —a = rokoko. 91olotoftil, m. =
rokoko(stijl).
rofulen, Ito). (1).) = roekoeken, koeren.
Olo'lanb, m. = Roland. 9b0'iattb4lieb, f. =
Rolandslied.
91011aben (afbr.: 91o11.1abett), m. = jaloezie,
vensterblind. 91oll'briitte, m. = rolbrug. %W.
diets, 1. —s, — = rolletje, (garen)klosje. %oil'.
biettft, m. = sleeperij. Rolle, w. —, —n =
rol, oorkonde, register, lijst; (speel)rol, partij;
katrol; wall; trolley; mangel(kamer); (garen)klos; faure R. .n = rolpens; er fiel aus ber R.
= uit zijn rol. rollen, fcbtv. (1).) = (op)rollen;
(linnen) mangelen; ' (Oilier) sleepen; bie 9ittgen
r. = met de oogen rollen ; (nom Meer) hol staan ;
(nom Zonner) rollen, grommen, rommelen; v.,
(f.) = (voort)rollen, wentelen; eine r.'.be
linterbaltung = een vlottend onderhoud,
gesprek. 9lortettbefe4ung, w. = rolverdeeling,
bezetting van de rollen. roviettfartnig = rol-,
cylindervormig. Blortentotttaft, m. = rol-,
trolleykontakt. Sol'leniug, m. = takel. Otoli.
ler, m. —s, — ----= (tabak)roller; mangelaar.
Dielljulmnants, sunternOmer, m. = sleeper.
Soll'aelb, 1. = sleepgeld, -loon. Noll'OerIng,
m. — = rolmops. eloll'Ool3, 1. = mangelrol,
rol(hout). elolllattimer, to. = mangelkamer.
etoll'Itte4t, m. = sleeper(sknecht). Soli'.
ltten, m. = ijzerkoekje, oblie. SolViaben
zie 91ollaben. Btoll'utaKine, tv. = mangel.
Soll'flutterial, f. = rollend materi6el. 9/oll'x
nt006, m. = rolmops; ,(ook) sleepersknechtje.
9loW11140, m.; . 14ubbalin, w.; 0144, m.;
xitubl, m.; .talsar, m. = rollischaats; -schaatsebaan ; -schot; -stoel ; -tabak (karot).
91ell'berittlut, in. = gordijnsluiter (aan
kamera's).
Stottloagen, m. = rol-, sleeperswagen; rolstoel.
bout, 1. = Rome; R. ift nicbt in (an) einem
Zage erbaut (gebaut) worben = Keulen en
Aken zijn niet op ddn dag gebouwd; alte
Sege flibren nacb R. (M.
Stoutaglta (spr.: ..manja), tv. = Romanja.
%ornate, m. —s, —e = roman. Soutan'eter
(spr.: ..mdsite), m. —a, --s = romancier.
8lomatebittter, m. = romandichter, -schrijver.
Dlottuenett, $1. = Romanen.
rotttanliaft = romanachtig, romanesk. 910matt'•
tjelb, m. = romanheld.
vonta'fliftft = Romaansch elontanift', m. —en,
—en = romanist (kenner van de Romaansche
talen, van 't Romeinsche recht).
Illoman'llfrigelber ( sfr§riftfteller), In.; 'MI,
m. — romanlischrijver; -stijl.
Soman'tit, w. — romantiek (kunst in den

9lomantifer.
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smack van de middeleeuwen, fantastische,
dichterlijke kunst). 9tottran'titer, —a, — =
romantikus. rontan'tifc4 = romantisch, fantastisch. 9totttan'3e, 133. -, = romance.
Stontanse'ro, m. —s, —a = romancebundel.
9Witter, m. —s, — = Romein; roamer; Romer
(Raadhuis en Raadhuisplein in Frankfort).
Dia interOerricOaft, tv. = Romeinsche heerschappij, R. overheersching. w. —,
—tten = Romeinsche. 910'uterreict, 1. —
('t) Romeinsche rijk. 9151tter3ug, m. —
Italiaansche veldtocht (van de Duitsche koningen in de Middeleeuwen). ralnift4=Romeinsch,
roomsch.
"tarbotilrt = roomschkatholiek.
m. —a, —e = ultramontaan. Dlom'reite, to. = reis naar Rome.
9ton'be, w. —n = ronde, patrouille. 9tottbell',
zie 91unb ell. ronbie'ren, icbw. (b.) = de
ronde doers. %web°, 1. —a, —a = rondo
(ook muz.), rondeel, keerrijm, rondzang.
Itantgenbitb, 1. = ROntgenafdruk. rant'geni,
fieven, (1).) = belichten (met Röntgenstralen). plantgenogramtte, I. = Röntgenafdruk. Siiinegenitraig, m. = ROntgenstraal.
%out zie Roef.
Oren zie rObren.
I. rola (lfbi.) = roza.
91tola, w. = Roza.
Roosje.
volafarbett, volafarbig = roze, rozakleurig.
= Rozalie.
Solalie,
9tolantun'be, W. = Rozamonde, Rozemond.
raid) = hard gebakken, bros, krokant.
9166'tten, I. —s, — = roosje, rozet; Roosje,
Rozet.
—n = roos (bloem, van
tv.
't ,kompas, ziekte), rozet; unter ber R. = onder
de roos, in 't geheim; vgl. betten, Zorn.
81oletrapfet, m. = zijdenhemdje (een soort
appel); (ook) rozebottel. volenartig = roosachtig. 9hrlenbult§, m. = rozestruik. %Oen"
born, m. = eglantier, wilde roos.
9to'ienllbuf t, m.; •effig, m.; " farbe, to. = rozellgeur; -azijn (-edik); -kleur (roze).
rolenfarben, .farbig = rooskleurig, roze.
lenfingrig = roosvingerig: bie r..e Eos =
r..e Boos (Aurora).
1.; .garten, m.; "Oain, tn.
-twin; -bosch(je).
9tolenliOecre, to.; .ijoti, 1.; " tionig, m. -,-rozeilhaag; -hout; -honing.
%olentiifer, m. = .gouden tor, goudkever,
-haantje. 9itolentran6, m. = rozekrans,
paternoster. 9tolentobt, m. = spruitkool,
spruitjes. Diolentrettier, m. = rozekruiser
(geheim theozofisch genootschap in de 17de eeuw).
Dbrienfrieg, m. oorlog van de Witte en de
Roode Roos, Rozeoorlog.
9tolettillipOen, $1.; "ntiiMen, 1.; ',mount,
m.; cutontag, m.; .ntunb, m. = rozeIllippen,
-meisje (-maagd, bloememeisje); -maand;
-maandag (na -zondag, glanspunt van 't Rijnsche
karnaval); -mond.
91olenobet. m. —s, — = rozenobel (oude
Eng. gouden munt). 91olenat, f. = rozeolie.
volettrot = rozerood, roze.
9tolenillatbe, ID.; •lomtrag, m.; =trod (qtraurb),
m. ; = rozellzalf ; -zondag (vgl. lit a r e) ; -struik.
9WIenllitrant, M.; ',Mange, w.; gituallev, 1.;
=Wein, m.; -belt, to.; -ruder, m. = roze!1boeket; -wang; -water; -wijn; -tijd; -sulker.
%Odle, to. --n rozet. volittr, volig =
rooskleurig, roze; (er war) in ber r.. ttett £aune
= in 't beste humeur.
Rozinante, Rossi—n
Siolittattle,

9lotation,

nante paard van Don Quichotte); magere knol.
I. %011ie, to. = Rozine, Roosje. II. 81011'ne,
w. —n = rozijn; Heine R. = krent; er
bat gro fie 91..n im Slopf, im Sad = hij doet
heel voornaam, is verwaand, denkt heel wat
van zich zelf, hij heeft groote, overdreven
plannen; einem 91..n in ben Stopf feten =
lam. gekke, groote ideeen in 't hoofd brengen.
eloWnettflot, m. = poffer met rozijnen.
nenttutett, m. = krentekoek.
SoOntarite, m. —s = rosmarijn, rozemarijn.
rotsbes.
9to4ntarin'tyibe, w.
I. *oil, f. 91offes, 91orre = ros, paard; (bed.)
= to paard; vgl. 3 f erb.
domkop; t)od) 3u
II. Sot (spr.: roos), 1. —es, —e = honigraat.
eloWaOfel, w. = paardevijg. ploratit, tn. =
paardedokter, veearts. 8totrbrentle, =
paardevlieg, horzel.
%Wig, to. —, —n = honigraat.
glonebtinbiger, m. = paardetemmer. 9101'let,
1. —5, — = paard(je); (in 't schaak voor
Springer). 9011ellprung, m. = paardesprong
(in 't schaak). %Warn, m. = bolletjesvaren.
varkenskervel. 91.0rftiege,
91offfetutet, m.
w. = paardevlieg. 9tolfgra0, m. = witbol.
iitiattbet,
m.; stitittbler, m. =
SoirlItioar, 1.,
paardeilhaar, -handel; -kooper.
rofftlaren = paardeharen. NoWfafer, m. =
mestkever. 9toiffautut, m. = roskam, paardekooper. %off aftanie, tv. = paardekastanje,
wilde kastanje. Sofftrimmet, m. = watervenkel. elofftur, to. = paardekuur. Waffle,
zie 91Offel; botto, botto, 91.1 = hop, hop,
paardjel 91Offteitt, —s, — = paardje.
noirtniitge, W. = rosmolen.
91oWilidittiMter, m.; .141(4re-ref, w.; •1t4toeif,
m. = paardellslachter; -slachtn.;
terij; -staart; -tuischer (-kooper).
91offtrappe, = Rosstrappe (indruk van
een paardehoef, naam van een rots in den Harz
bij de Bode).
I. %oft, m. —es = roest (op metaal, in 't koren
en op planten en vruchten). II. 91oft, m. —es,
—e = rooster.
91oft'beef zie 9loaltbeef. eloit'bratett, m. =
geroosterd vleesch, karbonade. %Wire (met o),
to. —, —tt = ('t) roten, (de) root (van vlas of
hennep), root(plaats).
volten (met 6), 1d)to. (b. u. 1.) = roesten; wer
raftet, ber rortet = rust roest; vgl. 3iebe.
rb'ften (met 6),1d)w. (ti.) = roost(er)en; drogen;
(koffie) branden; (hennep, vlas) roten, rotten.
9toit'farbe, w. = roestkleur. roftlarben,
•farbig = roestkleurig. 91oftfted, m. = roestvlek. roftliedig = met roestvlekken. voit'frei=
roestvrij. Wing (met 6) = roestig, geroest;
verroest, oud; (Wit) afgezaagd; (Sleble) rauw,
heesch. voitlitter = roestvrij.
9Witung (met o), w. — = roostering, ('t)
roost(er)en; (van hennep, vlas) roting, rotting.
I. rot (rater u. rater) = rood, (van 't haar)
ros(sig); r..e erbe = roode aarde, roodaarde;
bie 91..e erbe = Westfalen; vgl. babn.
II. sot' 1. = rood, blanketsel; 91, auflegen
blanketten.
Mt, 1. —(e)s = rot (een zandsteen).
w. — = rota (draaitabernakel).
rot'aberig = roodaderig, roodgeaderd.
Dityratt(g), m. —s = rotan, rotting. grolan.
#aInte, w. = rotanpalm.
rotatie, draaiing (om
%oration', w. —, —en
de as).

9totauge.
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notauge, 1. = roodoog (persoon en visch),
voorn. rotbarfig = roodwangig. notbart,
m. = Roodbaard. rebiirtig = met rooden,
rossen baard. votbraun = roodbruin. not=
but0e, w. = beuk. %onion, m. = roode
meidoorn. glotbroffel, w.
bruinroode
*44
lijster, vijgebijter.
(roode) kleur, blos; roodheid,
—
9161e,
rosachtigheid; meekrap. Sofa*, w. =
(roode) elk. RoteoftreuptoO, 1.
es
= roode-kruis-lot. RU'tel, m. —5, — roodkrijt, roodaarde. naleferbe,
= roodaarde.
nOleftt, = roodehond. nOlefitubie, =
rood-krijtstudie. Olen, icfm. (b.) = rood
kleuren.
notate, w. = roode els. Soffiirber, m. =
roodverver. notfirOte, w. = spar. %alba,
m. = bloedvink. 9offift0, m. = appelforel.
roffferfig = roodgevlekt.
votgar = (voldoende) gelooid. reed() =
roodgeel, roodachtig geel. notgerber, m. =
looier. notgerberei, w. = looierij. rotor.
ftreift = roodgestreept. notgieter, m. =
rood-, kopergieter. rotglii0enb = roodgloeiend. = roodgloeihitte.
flot'golb, 1. = kopergoud. %eau% m. —
tombak, roodkoper.
rotlytarig = roodharig. notbaut, w. = roodhuid.
m. = edelhert. 91000014, 1.
fernambuk-, braziliehout.
rotie'ven, fd)w. (ti.) = roteeren.
Roodkapje. notlefifOrn,
noffitOOMen, 1.
= roodborstje. notfofil, roode kool.
giotroi)f, m. = roodkop, -kopje (naam voor
personen, visschen en vogels). roffOofig =
roodharig, met een rooden kop. ftoffraut, I.
= roode kool. eitotfuOfer, 1. = roodkoper.
notfauf, m. = (bel)roos. rüftitb = roodachtig, rossig. 9loefiegenbe(4), 1. = onderste
laag rood gesteente, dat geen erts meer bevat.
%Offing, m. —s, —e = roodstaartje; roodoog (een visch), voorn; (een) zwam; roode
appel(soort). rofnalig = roodneuzig. 9Iot'rod,
m. = roodjas, -rok. etoffebettfel, m. =
tureluur (vogel); (ook) roodpoot (paard). not=
roodschimmel. notirbmieb,
itOittiniel, m.
m. = kopersmid.
tts.; . fiOtlAttiMen, 1., .10eitt, m.;
roodllstaart; -staartje;
•lOon, m.; .ftein, m.
r . . e iwijn ; -Steen.
nein% m. = rood potlood. votitreifig = roodgestreept, %offut§t,
= mazelen, roodehond
spar.
e. d. Sottanne, 113.
%etc, w. —n = rot, peloton, bende, troep,
aanhang; roting (v. vlas); bie R. %nab = de
bende van Korah. rotten, id)w. (1.) = in
rotten brengen, samenrotten; (ver)rotten;
uitroeien.
rOttett, fd)w. (I).) = (vlas, hennep) roten, weeken.
nottenaufmarirk m. = ('t) optrekken in
rotten. elottenfeuer, 1. = rate-, pelotonvuur.
9tottenfii0rer, m. = rotmeester; (spw.)
ploegbaas. nottengeift, m. = kliek-, partijgeest. rottenWeile = in troepen, in benden; in
rotten, rotgewijze. rottie'rett Rim.. (1.) =
samenrotten; zich in rotten afdeelen, scharen.
notun'be, w. —tt = rotonde, rondbouw.
rotioangig = roodwangig. 9lot'Wein, m. —
roode wijn. 9tottoeficb, 1. —es = dievetaal.
= rood wild (herten en reeen).
nottuilb,,
= bloedworst. %ennui, w.
notion*,
hondstand; alkanna.
9114, m. —es = snot(ter), snot(ziekte). rotgig =

alien.

snotterig, snottig. notrfranneit, w.
snotro. = snotneus.
(ziekte).
rollade.
noulaibe (spr.: ..roe),
%outran' (spr.: roeloo), 1. —s rolgordijn,
jalouzie. giouleau'inridgut, m. = gordijnsluiter (aan kamera's). Notilett 1. —a, —e u.
' —5, —5 =
—5, noufette, (spr.: roelet) 1.
roulette, geluksrad. voutie'ven (spr.: roe. .),
Id)w. (b.) = rouleeren, in omloop zijn.
elotete (spr.: roete), tv. —n = route, (reis)weg,
marsch. Souti'ne, (spr.: roe. .), tv. — —
routine, gewoontehandigheid. routittiert (spr.:
geroutineerd.
roe. .)
= royalisme. Dionalift, m.
9tonaliWittu4, m.
—en,—en=royalist.
=royalistisch.
nub. = Rubel.
rub'befii, fd)w. (b.) = wrijven.
1. —s, — = worteltje, peentje,
raapje, knolletje; einem ein
fcbabett
iem.
—n = raap, (ook: in
uitsliepen. 91ii'be, w.
de dievetaal voor „hoof d") knikker; mete
=
wortel, peen; rote 91. =
knol; gelbe R.
beet, biet, kroot; wie Straut unb
=
verward, door elkaar; nette R. = aardige kerel.
= roebel.
nu'bef, m. —s,
nii'benader, m. = rape-, knolle-, beetwortelSii'benanbati, m. = biete-, beetwortel, kultuur, -bouw, -teelt. vii'benartig = raaprachtig, knolvormig. nii'benbau, m. zie
191iibenanbau. nii'benpider, ,m. = beetwortelsuiker.
etii'beia0f, m. = Riibezahl (genius van 't
Reuzegebergte).
nu'bifon, m. = Rubicon.
robijn. nubittlarbe,
m. —s, —e
= robijnkleur. vitbinlarben, =farbig,
robijnkleurig, -rood.
.rot
raapolie.
niib'Of, 1.
nubrif', w. —, —en = rubriek (opschrift;
afdeeling, klasse; (fird)licb) ritusvoorschriften).
Frubriaie'ren, fcbw. (b.) = rubriceeren (duidelijk
gmerken, aanteekenen, rangschikken, indeelen,
nummeren). nu'brinn, 1. —a, ..bra = rubrum
(inhoud; 'Jammer, opschrft voor de indeeling).
gliiblanten, %Ulm, m. —s = raap-, koolzaad.
vitiVbar = bekend, ruchtbaar; r. werben,
P(zelden) r. feitt, matbert (1.)
nurb'grad, 1. = reukgras.
rudj'Ied = nietsontziend, laag, snood, godverer = een onverlaat,
geten, goddeloos; ein
— = goddeloosheid,
aterling. 91urO'foligfeit,
laagheid enz.
[ruittbar zie rucbbar].
ruk; au[ eitten, mit, in
Stud, nt. —(e)s, —e
einem R. = ineens.
pliid'attfOttc§, m. = regres, verhaal. niid'ant.
Wort, Iv. = repliek; antwoord terug; be3ablte
= betaald antwoord. niitriiuterung, w. =
antwoord, wederwoord. Diticfbetoegung, =
rug-, achterwaartsche beweging.
1. =
= wederkeerend, -keerig.
m. = terugoverblijfsel, bezinksel.
blik.
= terugblikkend, retrospekachterborg, tweede
m.
tief.
achteruit stoomen.
gebett
borg.
= (dekking door) herver9liicrbetfung,
zekering. 9lfitrbi4fontierung, tv. = herdiskont.
I. m. —s, — = rug (eig. en fig.); etw.
mit bem anfeben mullen = van lets moeten
scheiden, genoodzaakt zijn lets to laten varen;
)id) ben R. beden = zich in den r. dekken;
einen R. an einem babett = een steun aan
=
iem. hebben; bets Iiegt ibm auf_bem
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= rezerve. SfidlefiefaOitat, f. = rezervem. = ('t) terugloopen; (van
kapitaal.
=
een vuurwapen) terugspringen.
terugloopend, achteruitgaand, dalend.
= rugleuning. rfidling# = ruggelebne,
Hogs, achterover, van achteren.
m. —
m.; %name, w.;
teruglimarsch; -naming; -kaatsing (-stoot).
w. = premie te ontvangen (bij
premieaffaires). w. = retourrekening (bij herwissel); retrogrademethode (bij
berekening).
m. = teruglireis; -roeping.
Sfid'Ilreile, tr.;
Stifled, tn. = rug(ge)-, reiszak. riidle4auenb
zie rfidblidenb. m. = weerschij n , -glans ;.(van aangeteekend stuk) ontvangbewijs, (als opschrift) „ontvangbewijs betaald".
Siidgd§tan, m. = terugslag, -stoot, tegenslag,
-spoed, reaktie. 91iititOtufl, m. = gevolgtrek1. =
king, konkluzie, besluit.
(schriftelijk) antwoord. 91Mitbreibuitil l iv . =
m.
=
pas,
tegenboeking, storno.
stap achterwaarts; achteruitgang, reaktie.
m. —5, — = reaktionnair.
Siid'fifirittOpartei, w. = reaktionnaire partij.
9Rid'f Bite, w. = rug-, achterzijde, achterkant;
gachterplaats (in een rijtuig). Sfiflenbung, tn. —
terug-, retourzending. w. = inachtnaming, overweging, konsideratie, toegevendheld ; achting, eerbied; egards; diskretie
nebmen=kons. gebruiken; 9tinebmett auf (2lft.)
= rekening houden met; in, mit R. auf feine
zijn jeugd in aanmerking genomen,
3ugenb
auf =
met 't oog op, gezien zijn j.; One
zonder to letten op; aus 91. fur (auf) = uit
achting, kons. voor; feine weitere gebraud)en
= verder geen toeg., kons. gebruiken, geen
overweging laten gelden. rticrlidittith ((ben.) =
met 't oog op, met betrekking tot; r. feiner
f,lugenb = zijn jeugd in aanmerking genomen.
riidlid)101o6 = niets ontziend, onverbiddelijk,
meedoogernloos,, zonder bedenking, zonder
konsideratie, hard en koud; onkiesch, lomp,
onhebbelijk.'%fidlicbt6loligfeit, to. —, —ens=
niets ontziende manier, onverbiddelijkheid,
meedoogenloosheid; lompheid, onhebbelijkheid.
rildlitttObutt = zorgzaam, oplettend, kiesch,
attent,diskreet, met konsideratie, met onder
scheiding, vol dgards. 9Uid'111), m. = voorbank;
fiten = achteruitachterbankje; auf bem
ruggespraak, onder
rijden. glidiVratte,
mit einem nebmett =
houd, konferentie;
=
ruggespraak met iem. hebben; Taut
=
volgens overeenkomst. 91fiflinung,
m. = achtersprong achterwaarts.
stand, (11 achterstallige; (schei.) overblijfsel,
rezidu; im rein = ten achter, achterstallig
zijn (met werk, betaling); 9iftcfftetnbe (K) =
(ook) achterstand: achterstallige schuld(en),
loon, soldij(en). riiditfinbig = achterstallig;
(3a1)lung) uitgesteld; (ook) achterlijk, ouder—
wetsch ; achterblijvend.
= achterstalligheid, -stand; -lijkheid. %Mita**,
m. stuwdam. eififltellung, w. = rezerveering. Siidgto%, m. = terugstoot, -sprong.
9Rfidgran4ort, m. = terugzending. SAW.,
tratte, w. = herwissel. %fidgritt, m. = terugtred; achterwaarts treden (in de gelederen);
terugtrap (bij 't wielrijden); opgeven (van een
betrekking), heengaan, aftreden (van een ambtena,ar); (bij overeenkomst, kontrakt) terugtreding,
afzien; terugkeer (tot een kerk). Siidgritt.
w.
breinfe, w. = terugtraprem.

dat drukt hem; einem ben R. Widen = iem.
sterk maken; einem ben R. t)alten = steunen,
verdedigen; er fann mir ben R. rauffteigen zie
$udel I. II. rfiegen (rucfen) fcbtr. (1.) =
rukken, trekken, zetten, verplaatsen, verschuiven; etw. in bie 1erne r. = tot later nitstellen ; (dm in bie 3eitung) plaatsen; mit
ber bartb r. = de hand bewegen; wit bem
%dnig r. = (in 't schaak) den koning verzetten;
(bie 9ii4e) afnemen; (einen 2tu01) verzetten;
(ben Zift4 an bie aBanto) schuiven; etw. &um
31e1 r. = lets nader tot zijn doel brengen;
[11(§ r. = zich voortbewegen]; r., (1.) = zich
voortbewegen, rukken, marcheeren ; (nrbb.)
verhuizen; (ook) met de meubels stil de woning
verlaten; (eine etrbeit) rfuft = vordert; einem
auf bie Qube r. = iem. op zijn dak komen; (ein
23eatitter) tacit wordt bevorderd, schuift op;
(ber 8eiger ber libr) rftott = beweegt; (bie 3eit)
rileft = gaat voort.
Sficlenbein, = ruggegraat. Siletenbarre, w.
= ruggemergtering. Sfiegenbedung, w. =
rugdekking.
SfiegenlIfloffe, w.; 'tatter, m.; =Wine, w. =
rugl!vin ; -steun; -leuning.
Sfieleninerf, 1. ruggemerg. niiclemadrier,
m. = lijder aan ruggemergstering. niiegen.
inartfittuinbluc4t, .niernbarre, w. = ruggemergstering.
m.; islibmeraen, 131.; .feite, w. =
ruglischild (van insekten enz.); -pijn; -zijde.
rficlenitiinbig = rugstandig. Sfiegenitiid,f . =
rug(ge)stuk. Siiclentuirbel, m. = rugwervel.
nfid'erittnerung, w. = herinnering.
teruggave, restitutie.
itattung, w.
faty(t)farte, w. = retourbiljet. Otiiirfatirt, m.
= terugtocht, -reis, -weg. Midge% m.
wederinstorting (in een ziekte); herhaling,
recidive (van misdrijf, verkeerdheid); einen R.
befomnten weer instorten. radlittlie werben
in herhaling vervallen (van lets verkeerds);
een recidivist.
. er (l3erbred)er)
eitt
eb. Sildgrac§t, w. = retour%fitUftut, m.
vracht; terugport. Difidifraly, w. wedervraag ; vraag om nadere inlichting. 9iiirrfrettt,
w. = achterkant (van huizen). 91iidluOve, w. =
teruggaand voertuig. DIM'eabe, w. = teruggave. Siidigang, m. = terug-, achteruitgang,
terugkeer; afbreken (van onderlumdelingen);
daling (van prijzen, effekten). riid'aiinaig
teruggaand, (in prijs) dalend; (eine Zerlobung)
r. macben = afmaken; (einen %tut eine
Zeftellung) r. macben te niet doen, ongedaan
maken, annulleeren ; r. werben niet doorgaan ;
afspringen. Siid'gfingigniatbung, w. = (hand.)
koopvernietiging, redhibitie.
=
m.; . grat6bertriiinntung,
ruggefigraad; -graadsverkromming. •
Sild'grattier, 1. = gewerveld dier. elfid'griff,
m. = regres, (schade)verhaal.
yet*, 1. = regresrecht.
m. = ruggesteun; terughouding,
rezerve; Otte = = zonder
eenige terughouding, openhartig, vrijuit, onverbloemd, onvoorwaardelijk.
Siittlattf, m. = terug-, weder(in)koop; afkoop.
rfidlauf110 = terugkoopbaar, weder-inkoopbaar. 9tiiitfauf6gefittift, 1.= zaak van koop met
recht van weder-inkoop, bank van leaning.
Sfidlaufdrecbt, 1. = recht van wederkoop.
%fidgety, .funft, w. = terugkeer, -komst; vgl.
13
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9/litbergiitung, w. = 9111cf3oll. fliiirrberfirbe.
= herverzekering.
rung,
Sliittuanb, w. = achterwand. vfidluiirtige
Zuartiere, Zruppen, Berbinbungen = buitenaf
gelegen kwartieren enz. tileflotirtb achterwaarts, -uit; [van achteren, achter]; r. fitett =
achteruit rijdOn, op de voorbank zitten; es
gel)t mit ibm r. = hij gnat (zijn zaken gaan)
achteruit; [id) r. fon3entrieren = zich achterwaarts koncentreeren, zich terugtrekken.
91iienuiirtdbeWegung, = achterwaartsche
beweging, achteruitgang, ('t) terugloopen.
9iiiertutirtfer, stuitrater, m., —s, — = reaktionnair. MildlueMet, m. = her-, retourwissel.
= op
91iierweg, m. = terugweg.
den terugweg; achteraf.
vud'welle = bij schokken, met horten en stooten,
bij sprongen, bij viagen.
riittluirtenb = terugwerkend.
91iialltuirfung, tu.; qabtung, w.; .6o11, m.;
qug, m. terudwerking (reaktie); -betaling;
-gave van betaalde rechten; -tocht.
gwst.) over de tong
rublieln, kip. (1.) =
laten gaan, kwaadspreken.
I. m. —n, —It groote hond, bulhond;
reu. II. virbe Ofbj.) = ruw, lomp, brutaal.
Olu'bet, 1. —5, — kudde, troep (herten, Wilde
zwijnen, kinderen). ru'betWeile = bij troepen.
= (roei)riem, roeispaan, roer,
Otni ber, 1. —s,
stuur; zwempoot; roerstok (in brouwerij); am
it3en, bleiben, alts R. foramen, gelangen =
aan 't roer ('t bestuur) zitten enz.
ellebeva, qm. = rulnen, puinhoopen, rommel.
Obt'berbanb, 1. = (roei)riemband, -beslag.
91teberbattf, w. = roeibank, doft. Su'berer,
m. —s, — roeier. Su'berfut, m. = zwempoot. Intebevflifiter, m. —a, — = roeipootige
9tu'bergabet, w. (roei)dol. Olulbevinecbt,
m. = roeier; galeislaaf. ru'bern, fd)to. (l.) =
roeien ; slaan (met armen en beenen). eltrber.
#ittne, w. = roerpen, -pin, helmstok.
1. roeischip, -boot, galei. 9iteberfiblag,
m. = roer-, riemslag. SiteberlOort, m. = roeisport. Muierftange, w. = roeiriem, -spaan.
Mu'beritod, m. = roerpen, helm-, roerstok.
MiVbiger, m. = Rutger.
Olubtment', 1. —(e)s, —e = rudiment, ontwikkelingsbegin, beginsel, element. rubititens
= rudimentair, onontwikkeld.
einibelf, m. = Rudolf. elubolli'ne, w. =
Rudolfine.
Muf, m. —(e)s, —e roep, schreeuw, kreet,
geroep, klank; oproeping; beroep; roeping;
roep, tijding, mare; roep, naam en faam; der
R. bes Gewiffens = de stem enz.; er bat etnen R.
an bie iltred)ter lininerfitett erhalten, es ift an
ergangen = er is (men
ein 91, an bie
heeft) hem een leerstoel aan
aangeboden;
in gutem, ftbiem fteben = een goeden,
slechten naam hebben; in ftblen bringett
slechten naam geven; er bat R. = hij heeft
veel naam; er [tet)t hitR. eines Oelebrtett =
hij heeft den naam van enz.; (ein Oelebrter)
non 91. = van naam.
- = (gwst.) korst, roof. II. Mule,
I. Mule,
zie 91u,f1.
vulett, [t. (b.) (id) rule; rief; riefe; rufel gerufen)
om iem. roepen;
roepen; nad) einem r.
[einent Q3eifail r. iem. toejuichen; einem
boipt r. = iem. honen, bespotten]. Ruler, m.
—s, — = roeper.
Siirfel, tn. —s, — = standje, uitbrander. rut'.
doorhalen, een standje, maken.
feltt, 1d)w.

%ten, to.
— = (fcbtro3.) rotslawine, bergverschuiving.
voor-, aanspreek-, roepnaam.
Olurnante,
[rilfiten 014), fcto. (b.) = schors, bast krijgenl.
w.
= [aangifte, aanklacht]; berisping, verwijt, standje; einem eine R. et=
tellett = iem. berispen. OliVgeftift,
reklametermijn.
I. rirgen, Rim. (b.) = berispen, laken, straffen;
reklameeren, wraken ; [aanklagen]. II. Millen,
1. = Rugen (ell.).
Mit'getter, nt. —s, — = Rugenaar.
[9tirgegerhlt, 1. = gerechtshof]. 91iVgefaibe, w.
overtreding, vergrijp.
Rugensch.
riVailet
—tt = rust, pauze; kalmte, beSu'Oe, w.
daardheid ; leger (van rood wild) ant:onetime 91!
wel te rusten! R. feiner ft14e! = zijn asch
ruste in vrede er fommt nid)t au& ietner 91., tit
nid)t aub leaner R. 3u bringett = hij komt niet
nit zijn plooi ; 91. geben = rustig zijn, zich
rustig, zich gedekt houden; T. batten (1/);
battet enblict) 91! = houdt toch eens op (met dat
gekijf bijv.)! fallen Ste mid) in R.= last me met
r.; fallen ale mid) bamit in R. = praat me daar
niet van; (ben balm (eines Oewebrs)) in R.
feten = in de r. zetten; ltd) our R. begeben, Sur
R. geben (it); lid) guy fetett stil gaan leven.
elstrheltaltav, m.; .bant, w.; ibett, f = rustilaltaar; -bank; -bed (-stoel).
Muitiegebalt, 1. u. m. = pensioen. Muibetiffett, f.
= peluw, kussen, vgl. e m i 11 e n. vu'beloa =
rusteloos, bewogen, onrustig. 91tebelofigfeit,
= rusteloosheid enz.
to.
ru'bett, !dm. (1).) (uit)rusten, steunen, liggen;
(id)) roilnicbe wo1)1 3u r. = wel te rustenl id)
wiinfdr 31)tten w obi gerul)t 3tt haben= ik wensch
U goeden morgen.
w.; .0144, m.; .punft, m.; wieffet,
m.
rustqpauze; -plaats; -punt; -stoel.
Mtebefiti, m. = rustig plekje, rustplaats; landhuis, buiten. Su'beftattb, m. = rust; ('t) stille
leven; lid) in ben R. begeben, in ben R. treten =
nit de zaken gaan, stil gaan leven; etnen in ben
R. verfeten = iem. pensionneeren. Otteftertiitte,
rustplaats, -oord; graf. Mu'fjefteile, ro. —
to.
rustplaats, rustig plekje.
Mu'beliftbrer, m.; sitkung, w.; .Itunbe, w.; -tag
m. = rustliverstoorder; -verstoring; -uur; -dag.
ruibeboll = (zeer) rustig, kalm.
Sn'beilieicbett, 1.; .5eit, w. = rustilteeken; -tijd.
ruibig = rustig, ongestoord, vreedzaam, kalm,
bedaard; onbezorgd; (van prijzen, markt e. d.
ook) vast; fel r. = weer kalm; r.! = still bet
r.. er riberlegung bij (met) koel overleg; (Ste
fbnnen bas) r. tun = gerust doen.
91u0m, m. —(e)s = roem, beroemdheid, glorie ;
goede naam; [lof, (be)roemen, bluf, trots]; obtte
R. 3u melben zonder to bluffen, zonder
grootspraak. rubm'bebedt = met roem bedekt,
roem-, eeroverladen. einfon'begierbe, w.
zucht. rubutibegierig = roem-, eerzuchtig.
vii0 inten, fd)w. (b.) roemen, prijzen; [id)
eines binges r. = zich op iets beroemen, roem
op iets dragen; man rilbmt tint als [par[am =
men zegt tot zijn lot, dat hij zuinig is; [zich
beroemen, pochen; wer bas von lid) itt r. Otte!
= kon ik zoo iets van mijzelf zeggen!]; bee eblen
Zbergs Zod)ter riil)me id) mid) = ik noem met
trots mij eedlen [bergs dochter]; vie! R. .s non
etw. matben = veel ophef van iets maken.
9luiruteli4atte, w. = tempel van den roem.
= roemrijk, -vol, met roem, ver-
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dienstelijk; r. befannt = (ook) beroemd. 91iibm'.
tiOteit, = roemrijkheid, verdienste.
ruipn'to6 = roemloos, onbeduidend. 910m'.
toltateit, w. — = onbeduidendheid. rubm'a
blufferig, grootsprekerig, snoevend.
rebig
Olutmerebigrett, — = bluf, grootspraak,
snoeverij. rubmireick .boll, .Wilvbfg = roemrijk, -vol, -waardig.
—=
I. 9tutiv, w. = Ruhr (rivier). II. 9lubr,
buikloop, dysenterie.
*ft
911dg/4404 m. = aanval van dysenterie.
91fitgief, = roerei. tirbrett, fcbw. (b.) = roeren,
bewegen; (aan)raken; roeren, aandoen, treffen;
voortspruiten, ontstaan, komen, afkomstig
zijn; (bie Gallen) aanslaan, tokkelen; ber
Scbtag bat ibn gerilbrt = een beroerte heeft hem
getroffen; tote Dom Zonner gerilbrt = als door
den Bonder getroffen; wober rilbrt bas? —
waar komt dat vandaan? bas rilbrt mid) ntd)t =
dat laat me onverschillig; (an bie Zecfe) raken;
rubr an! = niet aanraken! afblijven! 114
V. = zich (ver)roeren, zich reppen; rilbrt end)!
roerend,
= op de plaats rust! riitrveub
m. = roertreffend, aandoenlijk.
haak, -stok, kalkkloet, vuurhaak, stookijzer,
krabber. 91fibebol3, 1. = roerstok. =
druk, beweeglijk, levendig, roerig, bedrijvig,
aktief. atiibefetle, W. = potlepel; kalkkloet,
-schep.
ruOr'frauf = aan dysenterie lijdend.
droogbloem; donderkruid.
9tubefraut,
9iiibe19ffel, m. = potlepel. 91iibv'michniebtate,
1. = springzaad. riibriam = r ii fj rt g en,
r en b. nlbefelig = licht geroerd, sentim. = roerstok, -lepel,
menteel.
kalkkloet; karnstok. 1. = huilstuk
(op 't tooneel). Siiirruttg, w. —, —en = (ont)roering, aandoening.
mine, ondergang, verval,
m. —s
verderf. Olurne, = ruin (eig. en fig.),
bouwval. rui'nentiaft = ruineachtig, vervallen.
ruinie'ren, fcbw. (1.) = rulneeren, te gronde
richten, verwoesten. ruittOO' = ruineus, bouwvallig ; verderfelijk.
m. —es, —e = oprisping, hoer; lomperd.
viifPlett, fd)w. (b.) = oprispen, boeren.
alum, m. —s = rum.
rum... zie e r um .
Olumirne, m. —n, —n = Rumenier. plumaltien,
= Rumenie. rumtru114 = Rumeensch.
Olutnelieu, 1. = Rumelie. Olume'ller, m. —s,
— = Rumelier. rume'lild) = Rumeelsch.
9iumlnet, m. —5 = lawaai, tumult, geraas;
rommel, zoo; er Derftebt (fennt) ben (gan3en)
= hij kent de kneep, 't zaakje, heeft er verstand van, hij kent de kaart van 't land.
Ohmmeter, w. — = rommelzoo, (van een huis)
kavalje. =Oulu, fcfm. (b.) = rommelen,
brommen (dof), rollen, rammelen.
%tumor', m. —s = rumoer, geraas, lawaai.
rumo'rett, fcbm. (b.) = rumoer maken, lawaaien.
ffitum'Oettammer, w. = rommelkamer. Olum'Pel.
fatten, m. = rommelkast, -kist; (oude koets,
piano) rammelkast. runtlietn, fcbw. (b.) =
rommelen, (van een wagen) hotsen, rammelen,
stooten.
m. —(e)s, 91iimpfe = romp (van 't
lichaam, scrip, beeld), lichaam, stomp; karkas
(van een kip) , lijf (van een kleedingstuk). OlumOr.
Baum, m. = tremeldrager. Oiumebiegen,
=jrompdraaiing, -bulging.
.breben,
rfimPifen, fd)w. (1.) = (bie Wale) optrekken;
(zones) (bie Stint) fronsen, in plooien trekken.

rumeln.

91umtifteber, 1. = schachtle(d)er. 9lum0fleiter,
w. = tremeldrager. 91umePatfautent, 1. =
rompparlement (in Eng. 1644—'53). 9lunt0'.
tear (spr.: . .steek), —s, —s rumpsteak,
lendestuk.
I. ruitb ODD = (ligur, 3abl) rond; (ein
Oattaes) afgesloten, af; (intwort u. rond,
duidelijk, bepaald; (lfbD.) rondom, in 't rond; r.
(beraus) = ronduit, -weg; bas ift mit au r. =
te geleerd. II. 91uub,
—(e)s, —e = rond,
kring.
ruublunig = met ronde oogen. runb'bifitig
rondwangig. 9tunb'beet, = rond bloemperk,
rondeel. Otunbibilb, 1. = panorama. Ottuttr.
bogen, m. = rondboog. 9Iunb'bgenner, m. =
ronde brander. 91uni be, w. —11 = rondheid;
rondte, kring; afronding; ronde, patrouille;
rondje. 91tittbe, w. — = rondheid, afgerondheid. Otunb'etlett, f. = rond staafijzer. %unbar,
1. —5, —e = rondeel: rotonde, rond tuinbed.
ruu'bett, riin'ben, ftw. (1.) = (af)ronden, rond
maken. runb'ertiaben = bol. 9tuttb'erIat, =
rondschrijven, aanschrijving (van een superieur
aan zijn minderen).
ronevaart (-rit);
91unb illabvt, w.; g feniter, 1.
-venster.
9tuttbfunf, m. = radio, omroep, rondspreker.
91unbluttfOrogramm, T . = radioprogram.
Oluub igang, m. = rondgang. 9tuttb'gebtiubc,
= rotonde. Oluttb'gemitlbe, 1. = panorama. 91unb'gelattg, m. = rondzang, gezelschapslied. ruub'berunt' = rondom, in 't
rond. Otunb'bobet, m = hol-, bolschaaf.
Olunblpla, = rondhout (op schepen); talhout.
91uubliut, m. = ronde hoed. 9tuub'lauf, m. =
reuzestap (gym.). 91uttblaufgeritit, = reuzestap (toestel). runblic0 = rondachtig, wat kort,
rond en dik. 9tunb'utaut, = rondbek.
WO, m. = rond(plein), rondeel. 9lunb'reim, m.
= refrein.
Olunbilreife, w.; •reiletarte, w. (.reifebittett, i.);
.reifeOeft, f. rondlireis; -reisbiljet; samengesteld -reisbiljet.
OlunblMau, W. = panorama; overzicht; revue
(naam van tijdschritten). 91tmtefe§auer, m. =
overzichtschrijver.
91100'1114M, m.; .1dyreibeu, •, •14rIft, w. =
rond!las ; -schrijven (cirkulaire); -schrift.
atuttblicbt, W. = uitkijk (naar alle kanten).
9luttratnutb, m. = rondspreker, vgl. .futtf.
1. = rondeel; bolletje (broodje).
Olunblatti, m. = rondedans. Vitunbleit, =
rondeel. runtruue, = rondom, in 't rond.
Otuu'bung, Dirm'bung, w. —, —en = ronding.
Otunb'berffigung, w. zie 91unberIa13. %nub'.
Matte, w. = patrouille, ronde. runblvegi =
rondweg, ronduit.
Mem, -, n = rune.
9tultett1114rift, w.; •itab, m.; .ftein, m. = runellschrift ; -staf (met runen); -steen.
= rong (stettn voor wagen9tun'ge, w.
ladder).
9tuttle, m. —ns, —n, 9tuulen, m. --a, —
(gwst.) homp, stuk (vooral brood).
= biet, beetwortel.
91un'tel(tiibe), w.
Oitun'tetriibenutter, m. = beetwortelsuiker.
w. —tt = (1d)w3.) waterloop, geul
(in berghellingen). 9tutt6'gettoffettleOnft, w. =
vereeniging voor weidebesproeiing.
meter_ zie erutt t er
w. —n = rimpel, plooi, kreuk. run'.
Selig = rimpelig, gerimpeld. tutt'aeln, fd)w.
(1.) = rimpelen, kreuken, plooien; (bie Stint,
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9.1ugettbrauett) fronsen; (bie Stirn) runaelt fid)
= fronst zich. ruttelig zie run3elig.
9111/0et, m. —s, — = lomperd, vlegel. vii'VelOaft
= lomp, onbehouwen, vlegelachtig. 91110elei',
tn. —, —en = lompheid, onbehouwenheid.
=Olen, id)to. (b.) = rukken, (uit)trekken;
(`lads, Oeflilgel) plukken; (biefer girt) rupft
bie Leute = plukt, snijdt de lui; vgl. 5 ftbn d) en.
91111rfer, m. —s, — = plukker.
9itepie (3 Silbert), w. —, —n = ropij, roepij.
rup'01(tt, ruR/Oig = slordig, gescheurd, haveloos, min; (ook) nijdig; eitt r.. es Oefcbenf =
voddig geschenk; fid) r. betragen = zich gierig,
min gedragen. 91upplad, m. = (meestal scherts.)
schooier, straatjongen.
9110're*, m. = Robbrecht, Robbert; Sinecbt
R. = boeman, bietebouw; zwarte knecht.
91uptur', w. —, —en = ruptuur, breuk.
911110, m. —es, —e = rusch, bies; burd) (fiber)
R. unb Ouici) = over heide en veld.
9tiile4e, w. —, —n = ruche, plooisel.
9tulcijet, m. —5, —, (ook: w. —, —n) =
knoei(st)er, raffelaar(ster), wildebras. Oluitbefei',
w. —, —en = knoeierij. vultble)tig = knoeierig, slordig. 9tu'Itteltopf, m. = 91ufcbel
rultteitt, fcbto. (b.) = raffelen, knoeien.
Mlle, w. — = roes; in ber R. befracbtert = in de
roes (d. w. z. 't geheele schip) bevrachten.
9tut, m. —es = roet, rookzwart; brand (in 't
koren); (vlk.) er bat R. = hij heeft geld.
9tufle, m. —tt, —tt = Rus; einen 91. .n macben
= een looze streek uithalen; einem einett 91. . n
aufbinben = lem. wat wijs maken.
%fillet, m. —s, — = snuit (van olifant, tapir,
sours ook van zwijn, ever), slurf ; snuit, zuigspriet
(van insekten); neus, snuit, muil. vfillelfOnnig
= snuitvormig. rfillelig = met snuit. =nein,
fcbtv. (b.) = (een varken) ringen.
%filleillftifer, m.; .10ttitivuter, m.; .tier, 1. =
snuitfikever; -mot; -dier (slurfdier).
rulien, id)u). (f).) = met roet besmeren, roetig
maken; roet afgeven; es ruf3t = er valt roet.
vuInge'vett, fcbto. (b.) = russificeeren.
=lig = roetig, roetachtig, vol roet.
9tuflitt, to. —, —nen = Russin. rullifc0 =
Russisch. 9tufflattb, 1. = Rusland.
9tutlang, m. = roet-, walmkapje (boven 't
lampeglas).
91fiftbaunt, m. = steigerpaal. Mitt/bud, m. =
schraag, stut. 9iiiit/brett, 1. = steigerplank.
91filte, w. —, —n = (schp.) rust; (poet. gwst.)
(bie Gonne gebt) 3ur R. = ter ruste.
viiltett, icbw. (ti.) = klaar, gereed maken, toerusten (voor den strijd, de reis), wapenen, voorzien ; een steiger opslaan; fid) r. = (ook) toebereidselen maken; (minder alledaagsch) (ein 001,
ein lab) bereiden, in gereedheid brengen.
%leiter, m. —s = Hongaarsche wijn.

Scutt.

I. %filter, m. zie Rte ger. II. %filter, ID. —, —n
= olm, iep.
rfiltertt = van olmhout, iepen.
Mit/bola, 1. = stut, schraag, draaghout. viiltin
= krachtig, flink, stoer, kras; [strijdvaardig];
ein r.. er Ores = een krasse grijsaard.
ruitir = rustiek, landelijk, boersch. 9lutti3itfit/,
to. — = rusticiteit, landelijkheid.
Siiitlaututer, w. = rust-, wapenkamer. %Wt.
fOrbtOett, 1. = werkmandje. OtiiitIork 1. —
steigergat(ineenmuur).
itWatt, m. =parade-,
exercitieplaats. 9Iiiititua, m. = wapenzaal,
-kamer. 9iiiititattge, to. = steigerhout, -balk.
eliiittng, m. = rust-, sabbatdag.
9iiiltung, w. —, —en = voorbereiding; uit-,
toerusting, wapening; (wapen)rusting; steigerwerk. 9iiiitluagett, m. = bagage-, vrachtwagen.
91fiftleug, 1. = gereedschap, werktuigen ; (alles
wat voor een ) uitrusting (noodig is); steigerdeelen; ausercvblltes 91. = uitverkoren werktuig, vat (naar Hand. 9, 15).
91iitc4en, 1. —5, — = roedje, stokje. *tete, tn.
—, --n = twijg, teen, gard, (tucht)roede;
hengel(stok), (maat)roede; wip (bij een put);
(jag.) staart (van honden, vossen, marters e. d.);
er itebt :nod) unter ber R. = hij moet van tijd
tot tijd de roede nog voelen, staat nog onder de
plak; mit 91..n ftreicben = geeselen, tuchtigen;
fid) fell* eine 91. binbett = zich zelf onaangenaamheden to wijten hebben. Dtulenbiltibet,
1. = bundel roeden, gard. 91WtenOieb, .1treict.
m. = slag met de roede, met de gard.
9tut14, m. —es = ('t) glijden, schuiven, val; uitstapje, reisje; gMcflicbett 91. I = goede reis! (ook)
gelukkig nieuwjaar I SutIO'babtt, w.= glijbaan;
(ruffifcbe) R. = rutschbaan, montagne rinse.
9tuticig, w. —, —n = houtglijbaan; (ook) glijplank (voor 't overladen van goederen in 't schip).
rut'Ken, fcbm. (b. u. 1.) = schuiven, glijden;
(in de klasse) zakken; id) fam ins R. = ik begon
of te glijden; id) bin einmal nacb 2eip3ig ge.
rutfcbt = ik heb even een uitstapje naar L.
gemaakt; (bas (belb) rutitt mir tinter meinen
aingent meg = glijdt me tusschen de vingers
weg. 9/n04/Wirt, gOartie, w. = uitstapje;
glijpartij (van een lulling).
tiitletu, fcbtro. (1.) = schudden, schikken; ber
Wagen rfittelt = schokt, hotst; (an elner Ziir)
rukken, wrikken, wriggelen; baran barf man
nid)t r.f-- daar valt niet aan te tornen; (einen)
wad) r. = wakker schudden ; emit geriittelt unb
geidAttelt 93103 = een boordevol gemeten
maat, een heele massa, een heele boel.
9/. b. = 91fidienbung vorbebaIten: behoudens terugzending. 91. T-. = 91eicbsto di) rung :
(in) rijksmunt.
Sittilet, 1. = Rijssel, Lille. Wider, m. —a,
— = Rysselaar.

s.
Zaatitocbter, w. = (fcbto3.) eerste kellnerin.
I. = fiebe; Z. = Seite; S = Sanft, san, solo, saallikr, w. = zaaldeur.
attar/Wein, m. = Saarwijn (naar de riv. Saar).
S D. b( e rt). S. = shilling.
sant, w. — _ ('t) zaaien, zaaitijd, ('t) gezaaide,
la: = sal tsal
zaaikoren, graan; ('t te veld staande) koren,
Sa. = Summa.
sad, m. —(e)s, Se& = zaal, salon; (gwst.) gewas (met 't meerv. 6 (tate n) ; (fig.) zaad (ber
voorhuis, portaal. Saallniete, w. = zaalhuur. 3wietrad)t u. et.); tole bie S. fo bie Ernte = wat
Z, 1. = S.
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men gezaaid heeft, dat oogst men; vg/. fdji e 13 en. ftubt (als %b y. aud) facbte), (oud) facbt'rben,
(vlk.) fatbleten = zachtjes, stilletjes, zoetjes,
Mb, 1. = korenveld. eaat'fruc§t, w., stunt, 1. langzaam.
= zaad, koren. eaat'ant, 1. = zaaigoed. eaat's enefrberbalt, m. = toedracht; stand van zaken,
(de) feiten. fach'beritanbia = deskundig,
bola, 1. = (schp.) zaathout. eaaffvet0e, w. =
expert, zaakkundig. eaWberfttittbigenfoutitee,
roek, faatieit, w. = zaaitijd.
1. = kommissie van deskundigen.
m.
—5,
—
=
Sabeeer
(aanhanger
van
eabirev,
een sekte in 't Oosten), Johannesvolger; ster- embillberiekbuia, 1.'; gtoatter, m. —s, — =
zaakilregister; -waarnemer (prokureur).
aanbidder ; bewoner van Saba. eabiiialnud,
m. — = sabeisme, sterredienst.
sacinvert, m. = reeele, zakelijke waarde.
sab'bat(0), m. —(e)s, —e = sabbat, rustdag. Sad, m. —(e)s, Cade = zak (voor meel, aardeab'bat(0)1Ifeier, w.; .beitige(r), m.; •jabr, 1.; appelen, enz.; soms voor Zaid)e: in kleedingstuk); (onder de oogen) zak, kussen; —slop,
•ftbanber, m.; ignite, w. = sabbatilviering;
doodloopende straat; ongetailleerde jas; fie ftecft
-houder; -jaar; -schender.
Thu In ben G. = is hem de bans; (fie bat ibn) im
eab'bet, Sab iber, tn. —s = kwijl, zeever. lab's
beln, fab'bent, fcbw. (b.) = kwijlen, zeeveren, G. = in haar macht; bie Rate im G. tauten =
een kat in den zak koopen; in S. unb %fd)e = in
zabberen.
ea'bel, m. —s, — = sabel. ea'betbein, 1. = zak en arch; 114 wie ein S. = smoordronken;
(bie Oaffe) ift ein S., enbigt in einen G.= loopt
sabel-, krombeen. fa'belbeinig = krombeenig.
dood; (bie Rinber) t)aben 2ad)en unb Weitten in
ZalellIgeraffel, 1.; -gruff, m.; 4jieb, m.; "Ulnae,
w. = sabelligekletter; -gayest; -houw; -kling. einem G. = lachen en huilen door elkaar, zooals
't uitkomt; bie banb im Sad erroild)en = den
fa'betn, fcbm. (1.) = sabelen, slaan; onbeholpen
dief op heeter daad betrappen; er ift ein Ran in
snijden; (auf ber (beige) zagen.
airbetIve giutent, 1.; "Itbeibe, m.; staftbe, w.; feinem G. = hij houdt zich maar zoo ter wille
strobbet, w. = sabelllheerschappij (militairis- van zijn zak (zijn beurs); her G. ift ben Q3enbel
nid)t wed = de sop is de kool niet waard;
me) ; -scheede; -tasch; -kwast.
(hand.) G. tilt Ware = bruto voor netto; vgt.
Minya, !dm. (b.) -,---- (gwst.) zeveren.
&tuft, Fl3acf. Sattlaba, w. = dood spoor.
Sabilter, m. —s, — = Sabijn; ber Staub ber
Gabinerinnen = de Sabijnshe maagderoof.
etietet, m. —s, — = zakje, beurs, buidel, kas.
eiiefeluteifter, Stuart, m. = (gwst.) kassier,
fabiltiftb = Sabijnsch.
penningmeester, ontvanger. 'mien, fd)w. (b.) =
eabota'ae, W. — = sabotage; G. treiben =
in een zak (in zakken) doen; volpakken;
fabotte'ren = saboteeren.
mesten; OW f. = (neer)zakken. [Wien,
Sa(e)djariuteler it. ea(Otbaronteler, I. (u. m.)
= saccharimeter, suikergehaltemeter. ea(c). Km. (l.) = in een zak verdrinken].
laderlot: = Bakker-, sapperloot I Sadertaler,
cbarin', 1. —5 = saccharine, suikerstof.
eacinbenterfung, w.; sbeftbabigung, m.: Abe. m. —s, — = leepe kerel. faiterment! — saktuei6, m. = zakelijke opmerking; z. beschadi- ker-, sappermentl eadennettlev, m. —s, — —
drommelsche kerel.
ging ; zakelijk bewijs.
fatirbiettlitb = ter zake dienend, passend, doel- fat/Janata = zakvormig. cibairgaffe, w. =
blinde straat (steeg), slop; (fig.) verlegenheid,
matig. SW*, w. —, —n = zaak, ding, belang,
nauw. Sad'aeftbtuulft, w. = zak-, beursgezwel.
[rechtszaak]; bas ift meine G. (if); (id) mull
wiffen), was en ber G. ift = wat er van de zaak lad'arob' = uiterst grof, alleronbehouwenst.
is; mit einem genteinftbattlitbe G. mad)en = ead'IlbliOfett, I.; 'tauten, 1.; stelae**, 1. (steins
tuanb, ro.) = zakilspringen; -loopen; -linnen.
gemeene zaak met iem. waken; Ina ..n 91 & ( o.
= in de zaak, in zake N. & Co.; in G ..n her Sadler, m. —s, — = tasschemaker; (gwst.) =
G tidelmeifter. Zad'Oteite, w. = doedelzak.
Moral= op 't stuk van, in zake moraal; (er
bat) feitte 6 . .n gut gemad)t = zijn zaakjes goad Sad'Oetter, m. = doedelzakspeler. fad'( ie'bes
Oertrauetts
=een
zaak
grab' zie fadgrob. SattjtvlOpe, w.: befoffett
gedaan; (bas ift) G. bey
wie eine G. = smoordronken. eacrtrager, m.
van vertrouwen; bas tut nicbts gur G. = dat
= zakkedrager; (fig.) ezel. eturtuck f. = zakdoet er niets toe, niets ter zake; Sur G! = ter
zake! Sur G. reben, fpred)en = bij de zaak linnen; zakdoek. ettelung, m. —, —en =
blijven, er niet omheen praten. etiltet(bett, 1. verzakking.
—5, — = zaakje, dingetje.ea'ibenrecbt, 1. = eabbugti'er, m. —s, — = Sadduceebr.
zakerecht. Saciredttivung, w. = zaakverkla- Sa'bebaunt, m. = zevenboom.
ring. eacVflityrev, tn. = zaakgelastigde; ook = Ziii(e)ilmatut, m.; .ntaftbine, ID. = zaaillman
(zaaier); -machine.
stu alter. [Imbibing = afgewezen (in een
proces); 1. werben = 't proces verliezen]. lad's fa'en, fcbm. (1.) = zaaien, (uit)strooien. Seem
m. ---s, — = zaaier; zaaimachine.
gotta% = juist, doelmatig, objektief, met de
feiten overeenstemmend. eatVrentstnib, w. = siii(e)Iltutt, f.; qeit, w. = zaailldoek (-zak);-tijd.
zaakkennis. fatty/tutbig = zaakkundig, des- Zale (spr.: see(), m. —s, —s, ealegef cut, 1. =
kundig, expert. earVtage, w. = stand van safe.
zaken. fatblitt) = zakelijk, feitelijk. itii0'114 eaflian, m. —s = saffiaan, marokijn. eaffiatts
= onzijdig (grm.). eattriiVeit, w. — = zake- OnOier, f. = marokijnpapier ..
lijkheid. eatb'oblett, 1. = zaak als lijd. voorw. sau,
fte m. —s = saffloer, verfdistel, wilde
eacVvegifter, 1. = zaakregister. Saibitbabe, saffraan; (een soort) kobaltkalk.
eafran', m. —s = saffraan; krokus. eatran's
m. = materieele schade.
bliite, w. = saffraan(bloesem). Satrattiarbe,
eaMle, m. —n, —n = Sakser. emblett, 1. =
Saksen. amblenganger, tn. —s, — = iem. die ID. = saffraankleur. Infratt'fielb = saffraantijdelijk naar Saksen gaat om daar werk to geel. eafratepthumung, ID. = saffraanplantage.
zoeken, (zooveel als) hannekemaaier. eadrieto
Ipieget, m. = Saksenspiegel (oud Saksisch enft, m. —(e)s, etifte = sap; es bat weber G.
wetboek). eatolitt, w. —, —nett = Saksische. nod) Rraft = er is smaak noch geur aan, er zit
geen pit in. etittAett, f. —s, — = stroopje.
fadrftftb = Saksisch.

eaalenitanb, nt. = stand van 't gewas. eaat's
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Saft'fillie, tn. = overvloed van sappen. !aft'.
Plitt = sappig groen. faf'tig = sappig; pittig,
flink; (Dbrfeige) raak, stevig, geducht; (Wit)
pikant, gepeperd, schuin. Sartigfeit,
—en = sappigheid enz. , vgl. fa f ti g. faftlob =
saploos, zonder sap, dor ; krachteloos, laf.eaft's
lofigteit, w. —, —en = dorheid enz.
fag'bay = zeg-, noembaar, te zeggen, uit te
drukken.
ea'ge, tn.
('t) zeggen; overlevering,
sage; es gebt bie G. = men zegt.
Sti'ge, w.
—n = zaag.
Siigellblatt, 1.; •blott, m.; •boil, m.; m. =
zaagilblad; -blok (nl. om gezaagd te worden);
-bok; -visch.
zaagvormig.
fa'gefOrinig
m.;
m.; •ine§l, 1.;
w.;
•iniiiiev, m.
zaagllblok; -loon; -meel(-sel);
-molen; -molenaar.
fa'gen, ftw. = zeggen, bevelen, beteekenen,
beduiden; fallen Ste fit = laat ik u zeggen
...; fo 3u 1. = (om) zoo te zeggen; laffen Cie
ficb bas gefagt fein = houd dat voor gezegd; er
Itif3t fit nitts I. = hij laat zich niets bevelen,
neemt geen raad aan; gefagt getatt = zoo
gezegd, zoo gedaan; id) matte f. = ik zou haast
zeggen; rage 1000 (51b. = zegge 1000 gld.; bas
fagt wenig = dat beteekent weinig; was will
bas f.? = wat heeft dat te beteekenen? bas
will fton etw.
dat beteekent nogal wat;
was Ste nicbt 1.!
wat je zegtltochl vgl. b apt,
clad e. a.
zagen; snorken.
fd)tv.
Sa'genlIforf4ting, in.; • gefftif§te, w. = sagaonderzoek; -geschiedenis.
fa'gentinft = legendarisch, mythisch. Sa'fien•
/veld, m. sagecyklus, -verzameling. fa'gen•
reit§ = rijk aan sagen. Sa'genieit, w. = sagetijd.
w. —5, — = zager. Sagerer, iv. —,
—en = zagerij; (vlk.) gepraat, praatjes.
Sii'fiefOtine, 901. = zaagmeel, zaagsel. Strge•
Wed, 1. = houtzagerij; zaagwerk (aan een
verdedigingsschans); (binnenwerk van een)
zaagmolen. Stillean§n, m. = zaagtand.
Sagital'bure4ftbnitt, m. = sagitaaldoorsnede
(waarbij twee gelijke helften ontstaan).
Sa'go, m. —s = sago. Sa'gobauni, m.,
w. = sagoboom, -palm.
Gagne, 1. = Saguntum.
eaba'ra(tniiite), w. = Sahara(woestijn).
eairne, w. — = room; (schoj.) fijn, echt.
SairnenlIbaifev (spr.: . Wee), f.; • butter, iv.;
•giefiey,
m.; •buten, m. (•torte, w.)
= roomilmeringe (schuimpje); -boter; -kannetje ; -kaas; -taart.
Sairnenff§orolabe, w. = melkchocolade.
nig = met room, roomhoudend.
Saibling zie GaIbling.
Saifon' (spr.: saz6), w. —s seizoen. Sai•
fon'befttinbe, $1. = restanten (van 't seizoen).
saifonlavte, w. = abonnementskaart (voor
't hee le seizoen).
Salle, —n = snaar; pees (van een boog);
[gespannen draad (van 't weefgetouw)]; er
fpannt bie C ..tt au bot = slaat een te hoogen
toon aan, is aanmatigend ; vgl. a u f 3i e e n.
Snileninftrnment, 1. = snaarinstrument.
snarespel; snaarinstrument.
SartenfOiel, 1.
fatinbiert' = afgebroken, onderbroken.
Sato, m. —s, —s = sakko, jacquet.
faivaniente, •inentlifb = sakramenteel. fa•
ivie'ven, fdpv. (1).) = wijden, heiligen.eatvilegs,
VAN GELDEREN,
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—s, —e zie afriiegium. fafrile'giftft =
godslasterlijk, kerkschennend. Salyilegiunt,
1. —5, .. glen = kerkschennis, -roof, godslastering. falrif4 = vervloekt, duivelsch.
Saryirtan', m. —s, —e = sakristein, koster.
Safriftei', tv. —, —en = sakristie. fatrolanft
= hoogheilig, onaantastbaar.
eatularleier, w. = eeuwfeest.
w. —, —en = sekularizatie (intrekking van
geestelijke goederen). faittlarifie'ven, fcbw. (b.) =
sekularizeeren. ealulunt, 1. —s, la = eeuw.
Salanian'ber, tn. —s, — = salamander; einem
eittett G. reiben = (stud.) iems. gezondheid
drinken (waarbij alle aanwezigen op een gegeven
teeken hun bierglazen over de tafel wrijven, onder
den roep: G., den drinken en ten slotte hun glazen
tegelijk met een harden slag weer neerzetten).
Saialiti(tonvit), w. = salami.
Sniffy', 1. —5, —e = salaris, loon, traktement.
falarie'ven,
= salarieeren.
Saint', m. —(e)s, —e = salade, sla; ein fcbaner
el= (ir.) een mooie geschiedenis 1 ben G. miften
= (fig.) 't zaakje bedisselen; vgl. anm a t en,
verlei en.
SalanboOne, w.; • fiabel, w,
slallboon; -vork.
ealatie're (pr.: zalatjare), .
= salade-,
slaschotel.
m.; 'toy°, m. ; •11)ffel, m.; •fc§tiffel,
w. = slalikrop; -bak; -lepel; -schotel.
Salba'ber, m. --s, —
wauwelaar, zeurder.
Sathaberei', w. —, —en = gewauwel, gezeur.
falba'bern, Km. (b.) = wauwelen, zeuren.
Salibanb, 1. —(e)s = zelfkant.
Sal'be, w. —n = zalf; (gwst.) smeersel;
praatjes; er ift mit alien C ..tt geftntiert =
hij is in de wol geverfd.
Sather, w. —, —en, e., m. —s, —e = salie.
falbei'griin = saliekleurig, -groen.
far ben, fcbw. (b.) = zalven, (in)smeren; balsemen; (bie betttbe) stoppers. Sal'benbiktle, w.
= zelfbus, -door. Sallenbtinbler, 'drainer, m.
= koopman in zalf en reukwerken.
f ai'big = zalfachtig, zalvig, met zalf.
m. —s, —e = goudforel,
roode forel.
Sal0'01, 1. = zalfolie.
1. = legger van 't kadaster.
Salibung, w. —, —en = zalving.
= (zeer) zalvend, vol zalving.
Santen, 1. —s,
= zaaltje.
[Stil'be, w. — = (Middelned.) saelde: heal,
geluk.]
faibie'ven, ftw. (b.) = saldeeren, (rekening)
vereffenen. earl) °, m. —s, —s U. bi = saldo.
Sal'bobetvag, m. = saldo(bedrag). Sabo.
botivag, m. = saldo op nieuwe rekening.
SaleO, m. —s = salep.
Sali'ne, w.
—n = saline, zoutwerk, -ziederij.
failife6 = Salisch.
1. —5 = salicine, wilgebitter.
eatiOnilure, w. = salicylzuur.
Salleifte, w. = zelfkant.
Salluff, m. = Sallustius.
calm, m. —(e)s, —e = zalm; psalm; mate mir
feinett G. = houd geen lange praatjes.
Semi, 1. —5, —5 = ragout (van gevogelte).
Zemin!
m. —s = salm(on)iak,
ammoniakzout. enitniargeift, m.
geest van
salmiak.
Snineling,
m. —s, —e = jonge
zalm; goudforel, roode forel.
Salome, w. = Salome.
Saloum m. = Salomo; bas robe .eieb t ..ttis,
83
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bie Spit* S ..nis = 't Hooglied, de Spreuken
van S. latottio'niftb = van Salomo, Salomo's.
saitonton4iieget, 1. = salomonszegel (plant.)
alote (spr.: said en za/5), m. —a, —a = salon.
eatutebantWer, m. = salonboot. f alon1A§in
= geschikt voor den fijnen omgang, salonfAhig.
1. = Saloniki.
= salonlistuk; -rijtuig.
1.;
slonzig, smerig, vuil.
w. —,
latopp'
= omslagdoek; slons.
ealOe'ter, m. —s = salpeter. falpelerartig =
salpeterachtig.
w.; •geift, m.; •grube, w. —
salpeterllkristal; -geest; -groeve.
falpelerOattig = salpeterhoudend. Salpelev.
Witte, to. = salpeterhut, -ziederij. falpelevig =
salpeterig. fatOgerfatter = salpeterzuur.
Sattn'terlIftitire, w.; `Sieber, m., •tvaller, S . =
salpeter I lzuur ; -zieder ; -water.
alpegrig zie falpeterig.
—e = (oor)trompet.
eallfing, w.
= saes, jus; moddervulkaan.
earta, S. —s = salta (een damspel). Zeta
mintage, m. u. Gatti mortali = salto
mortale.
Zale, m. —(e)s, —e = saluut; S. itte1en =
saluutschoten lossen. falutie'ven, (b.) =
salueeren.
salva ve'nia (s = z) = salva venia: met verlof.
I. sal've! = salve! gegroet! II. Sale, w. —,
—It = salvo.
Sarbenfeuer, 1. = snelvuur. Salliettgeitti14, S.
= mitrailleuze.
Zatbei' zie S alb ei.
falbietren: icfm. (1).) = sauveeren, redden, beveiligen.
= waterwilg.
atit'Weibe, w.
S. —es, —e = zout (ook fig.). Sati'abfiabe,
= zoutbelasting, -akcijns. eateanit, 1. =
zoutkantoor, administratie van de zoutwerken.
at&' tab eiter , m.=arbeider in de zoutwerken.
roatVart, = zoutsoort. faleartifi = zoutachtig.
Zat&lifitOer, m.; •bab, 1.; •inainte(r), m.; 'beet,
1. = zoutilether; -bad; -ambtenaar (nl. aan de
salinen); -bed (in een -tuin).
w.; •beept, w. =
Zati'llbergivert, 1.;
zoutllmijn; -vorming; -krakeling (zoute kr.)
w. = pekel. saiebvunnen, m. =
w. = zoutvat.
zoutput.
Sali'burg, I. = Salzburg. Zateburgev, m. —s,
Salzburgsch. fati' •
— = Salzburger;
burgilif) = Salzburgsch.
id m. (Ii.) (3art.: gefal5en) = zouten;
g e 1 aI3 en = ( gjlebe) geducht, (91etnung) gepeperd.
m. = zoutllaarde;
Zat4'llertn, w.; • fat, 1.;
-vat; -evisch.
SatOtetict, S. = pekelvleesch. eataltut, w. —
('t) zilte nat, zee. Sategarten, m. = zouttuin.
Sati'getvinitting, w. = zoutwinning. Rati'graf,
m. = zoutgraaf (regeerinasintendant bij de zoutwerken)]. Sati'grutn, w. = zoutgroeve, -mijn.
eats'atirte, w. = augurkje in de pekel.
battig = zouthoudend. Sattigiau0, 1. = zouthuis, -entrepOt., -keet. m. = gezouten snoek. Sege* = zoutachtig. 'egg =
zoutig, zilt. Zatligteit, w. — = zout(ig)heid.
sal&lated (spr.: . ..keeks), ¶31. zoute koekjes.
Satigammeraut u. ealstanemeraut, 1. =
Salzkammergut (zoutdomein).
zoutIF
Sata'llttot ( gttuutina), m.; •forb, m.
klomp; -korf (-mand).

eammiungspunft.

w.;
w. =
S.; 'rote, to.;
zout!!korrel; -keet; -kruk; -moeras.
Satblafe, = pekel. Satilede, = zoutlik,
-deeg (voor 't vee en 't wild om aan telikken),(ook)
likplaats ; zouttrog (voor de scharen). ale
zoutlikker, vgl. e a 131 e cf e.
leder, m.
nt.; •mina% m. =
Satamagat,itt, 1.;
zoutlipakhuis; -meter; -moeras.
w.; .0fatine,
Sataniebertage, w.;
w. = zoutilentrepOt; -reglement; -pan.
eatilnobe, w. = onderzoek naar 't zoutgehalte
(tan een bron bijy.). eati'auette, w. = zoutbron, zoute bron. latVlauer = zoutzuur.
Cia13'111Aute, w.; slam, w.; •fee, nt. = zoutllpilaar; -zuur ; -meer.
m.; •1ole, w.; •14niiter, m. =
zoutlfzieder; -water; -magazijn.
SalOtattge, to. = zoute stok, z. stang.
ZatVIItteitt, m.; ileum tv.; •vetivaitung, w.
zoutilsteen ; -belasting; -regie.
salOvane, W. = zoutwaag, -schaal. Zat&'•
S. = zout water, pekel.
eals'lltinvf, 1.; •tvelen, 1.; •p% m. = zout11ziederij (-keet, -mijn, -pan); -wezen; -akcijns.
Salaam zie Siftemattn.
Zamatria, 1. = Samaria.
—n = samaar (Zang bovenkleed
eauta'rie, w.
van de geestelijken in Noord-Duiischland).
m. —a, — =Samaritaan.
eautatitalter,
= zaad; kroost; G. bes
m. —ns,
91rgwobna = z. van argwaan; vgl. icbief3en.
w.
Salneallgetitiale, 1.; .1)atibel, m.;
zaadllhuisje (-duos); -handel; -huts (-doos).
w.;
1.; .Staub, m.
zaadljdoos; -korrel; -stof (stuifmeel).
falnentragetib = zaaddragend.
tv. —, —en = (allerlei) zaden.
I irmig (nbb.) zie reimig.
firtnift§ = (van leder) gezeemd.
Strittifctigerber, m.; •gerberei, w.; •lebev, S. =
zeemljtouwer (-bereider); -touwerij; -le(d)er.
etiniging, m. —a, —e = zaailing (stammetje uit
zaad getrokken).
Zatiettielbeiten, S. = vergaarbak, reservoir.
Sanemetbilible, w. = kollektebus.
m. = verzamelijver. 1. =
vergaarbak. Satienieffiut, I., •labun.q, tr. =
groupagedienst, samenlading. Sani'metraften,
m. = verzamelkist. Saueniettinfe, w. = verzamellens. (h.) = verzamelen,
bijeenbrengen, -garen, ophalen; (Zruppen)
bijeentrekken; ((g elber) inzamelen; (Stimmen)
opnemen ; (el.) akkumuleeren, opeenhoopen;
S. = bijeenkomen, zich verzamelen, zich
scharen; bedaren, tot kalmte komen, tot zich
zelf inkeeren. eattenteinaute, m. = verzamelnaam. ZattemetOtath m. = verzamelplaats,
plants van bijeenkomst, loopplaats. Sauentel•
ftelle, tr. = centraal ddpOt.
1. —a, ..rien = poespas, mengelmoes, samenraapsel. SatienieltoOf, m. = kollektepot.
sant'utellItuerf, 1,; •ivort, I. = verzamelllwerk
(kompilatie); -woord (kollektief). '
Zatii'met nip). zie amt I ufw.
eaumeler, m. —a, — = verzamelaar, kompilator, kollektant; vergaarbak (in de industrie).
verzamelen,
santinlung, w. —, —en =
bijeenbrengen; bijeentrekken (van troepen);
inzameling (voor de armen); verzameling
(munten, planten e. d.), kollektie; bundel (gedichten); muzeum, kabinet; (geestes)kalmte,
inkeer(ing). Saututgung6puntt, m. = ver-,
hereenigingspunt, -plaats.

Samniter.
sattutiler, tn. —s, — = Samniet.
eautoinittieln, ¶1. = Samoa-eilanden.
Samojei bett, v. = Samojeden.
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Santornar', m. —s, —e = samowaar, (Russ.)
theeketel.
santOlan, m. = Zaterdag.
I. Saint, m. —(e)s, —e = fluweel; G. am
Stragen, Stleie (urger) im Magen = hoe kaler
hoe royaler, kale bluf. H. famt, 93r4. mit rat.
= met, benevens ; 1. unb fonbers (91bv.) = alien
met elkaar, alien zonder uitzondering.
fauttartig = fluweelachtig. Samtiblunte, w. =
fluweelen bloem; (plantn.) afrikaantjes. Saint'.
barite, tn. = fluweelborstel.
fantlen = fluweelen. Zamtlabrif, w. = fluweelfabriek. eatettelb, 1. = fluweelen capon,
kleed.
fiimtlio# — alle, geheel, alien, allemaal.
eautt'OtatOen, I. = fluweelen pootje; S.
macben = (fig.) liefjes doen. later*, w. =
fluweelen roos. Zatnt'fbilie, w. = fluweelen
kant. lanttlyei(§ = fluweelzacht.
Salnuel, m. = Samuel.
saltutut, m. —5 = samoem, heete wind.
Sanatorium, 1. —s, . . riot = sanatorium.
eanb, m. —(e)s = zand; einem G. in bie 9lugen
ftreuen (1!), G. reinica ben Own = z. schuurt
de maag; im G . .(e) nerlaufen = op niets
uitloopen, doodloopen; (fie faf3en) auf bem G.
= vast; Bitten auf ben G. feten = iem. in 't
zand doen bijten, iem. vastzetten; vgl. bauen.
eatibille, to. —, —tt = sandaal.
Zan/bare, in. —s = sand(a)rak (harssoort).
fattbiartig = zandachtig.
Sattb illbant, m., gboben, m.; gblicble, w. =
zandijbank ; -grond; -koker (lokom.: -kist).
Zattb'bortt, m. = duindoorn.
Zan'bel, 1. —s, Satt'belbola, 1. = sandelhout.
fatt'ben, icbw. (1.) = bezanden.
e5an'ber, m. —s, — = snoekbaars.
Sanb'lliataien, 1.; . fieufie, tv. • .tiaa, 1. = zandllkoker; -vlakte; -bedding (-Lag).
eanblubre, m. = karrevracht zand. Snub'.
graben, m. = zandgraver. etuth'griefl, m. =
grof kiezelzand, grint. Zattb'grube, w. = zandgroef, -kuil. Zattb'gut, 1. = zandgoed (onderste
bladeren v. d. tabaksplant). Zanblialut, m. —
helm (plant). eattb'bafe, m. = zandhaas;
infanterist; poedel (bij 't kegelen). fan/big =
zandig, zanderig; f. trodett = mul, rul.
ZattblIforn, 1.; .fraut, 1.; sfueben, m.; -mann,
m.; g Otatte, w.; greiter, m. = zandllkorrel;
-kruid; -koekje (-gebak); -man (Klass Vaak);
-plaat ; '-ruiter.
Satt'bitbar, 1. —5, —e = sandsiak (stadhouderschap 'over'een klein Turksch gewest).
Zantric4k4t, to. = zandlaag. teattblitiefer, m.
= "zandsteen in lagen. Sattblcbtteiber, m. =
(licht vierwielig) rijtuig. Sanbittitttung, w. =
verzanding.
Sanbillfteitt, m. ; gfteittbrtub, m. ; -torte, to. ; otbr,
tv.; =tone, w. = zandlisteen; -steengroeve;
-taart; -looper; -woestijn.
eatibloie4 (spr.: sendwitsj), I. —es, —es =
sandwich.
fattft = zacht, aangenaam, behaaglijk, lief, zoet,
zachtzinnig, gewillig, meegaand, goedaardig;
ein f .. et beittrid) = een goedige bloed.
Zitnfite, w. —, —n = draagstoel, brankard.
Santrbeit, w. = zacht(moedig)heid. [flinr.
tigen, fcbto. (b.) = doen bedaren, beteugelen.
kalmeeren]. Sattftntut, to. ----"zachtmoedigheid,
-aardigheid.lanftntittig=zachtaardig, -moedig.

Sargtud).

swim m. —(e)s, Singe = zang, lied, gezang;
mit G. unb Stlang = met slaande trom; obne G.
unb Rlang = met stille trom.
[San'fie, w. —, —n = bundel aren, garve].
etin'ger, m. —s, — = zanger; dichter. eft'.
gerin, w. —, —nen = zangeres. fan'geb.,
fangituftig = zanglustig.
Zangurnifer, m. —s, — = sangufnisch persoon.
fattguiltifib = sanguinisch, prikkelbaar, zeer
levendig.
Zanbebrin', m. —a = sanhedrin: raadsvergadering; Hooge Raad (van de Joden).
fanie'rett, itm. (b.) = saneeren: levensvatbaar
maken; verbeteren, herstellen, doen herleven
Zanie'rutm, w. —, —en = saneering: ('t) doen
herleven, verlevendiging, herstel.
fattith' = sanitair, gezondheids... Sattitat6'=
anitalt, w. = ziekehuis, sanatorium, herstellingsoord. SattitOtWbebOrbe, to. = gezondheidsraad. SanitiitO'offiiier, m. = officier van gezondheid. Sanitittaltotivi, w. = gezondheidspolitie. ZnItittiWrnt, m. = (Saniteitsraad,
onderscheidingstitel voor een geneesheer).
Sanitata'berein, m. = vereeniging ter bevordering van de gezondheid. eattititt6loefen, 1. =
gezondheidstoezicht.
Tata = (zm.) zwaarder dan water, zinkend.
Gantt = Sint; S. $eter = Sint-Pieter. fanttifig
gie'rett, idno. (1.) = sanktificeeren, heiligen,
heilig verklaren. eauttion', w. —, --en =
sanktie, bekrachtiging, goedkeuring. lattftio.
nie'ren, fd)w. (b.) = sanktionneeren. Zatittif'.
fintuut, I. —5 = sanktissimum, allerheiligste.
Sanftua'rtunt, 1. —s, ..rien = sanktuarium,
heiligdom.
Sanairrit, I. —(e)s = Sanskriet. fattarilifcb =
Sanskrietisch.
Saibbir, m. —s. —e = safier. falibirett =
safieren.
itab'Oe, w. —, —n = sappe, loopgraaf.
fa0Oerlot'? /intent': -moft! = sapperloot!
sakkerloot!
Zappette, tn. —s, —e = sappeur.
falYOtillib (spr.: zaffiesj) = Sapphisch (S..e
versmaat, strofe). Sab ibOo (spr.: ratio), w. =
Sappho (Grieksche dichteres).
ittOpie'rett, fcbw. (1.) = sappeeren, loopgraven
aanleggen.
Sarabatti be, m. —, —n = sarabande (Spaansche
dans).
ettraiette', m. —n, —it = Saraceen. ictral,e'flifit
= Saraceensch.
Zarbanapar, m. = Sardanapalus.
Sar'be, m. —n, —it = Sardinier.
earbei'le, w. —, —it = sardine, ansjovis. Sari,
bertenattgen, FIN. = krieloogen (kleine). ear.
bet'lettbrattben, I. zie Garbellenfemmel.
Sarbetlenbritbe, w. = sardinejus. earberten.
Runel, to. = sardinebroodje, broodje met
sardinen; (scherts.) kale schedel met enkele
haarstrookjes er over. earbellettitreifen, m. —
dun reepje, dun haarstrookje (over kalen schedel).
earbilte w. —; —n = (groote) sardine.
Sarbiltien, 1. = Sardinie. Zarbrnier, m. —s,
— = Sardinier. farbiltiftb = Sardinisch.
larbo'niKe6 .2acbeit = sardonische lach: bittere,
spottende lach.
earbo'nig, m. —es, —e = sardonyx.
Zara, m. —(e)s, Garge = lijk-, doodkist; (gwst.)
bak; vgl. Rage!. Zargltbreitter, m. = doodkistemaker. SargItein, m. = sarkofaagsteen.
Sarglif(bler, m. = doodkistemaker. earn'.
tuck I. = doodskleed (over de lijkkist).

earfasmus.
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Sarfaa'unta, tn. —, „men = sarkasme. far.
taltig = sarkastisch.
arrep4ag', m. —s, —e = sarkofaag.
—n = Sarmaat. earinalien,
eartnale, m.
1. = Sarmatie. farmaliftb = Sarmatisch.
Sarra4, m. lies, .. fie = sarras, (groote) sabel.
Saviatuttirte zie Safraparilfe.
Sargje zie Serge.
eat, m. Garrett, Gallen = vrije boer, opgezetene.
Sarfatra6, tn. — = sassefras (een lauriersoort, geneesmiddel).
—n = salsa-, sarsa-, sassaSaffalutvirte,
parille (Amerikaansche winde, geneesmiddel).
= woonachtig.
Salle zie Sa13.
ealatt, m. —s, —e = satan, booze. ealatta6,
m. —le = satanas, satan. fataltilt§ =
satanisch, satansch, duivelsch.
eateitit, m. —en, —en = satelliet: trawant,
wachter, maan, bijplaneet.
Satin' (spr.: „W), m. —s, —s = satijn.
eatittett, m. = satinet. fatinie'ren, fcbw. (b.) =
satineeren.
—n = satire. Sati'rifer, m. —a,
Satire, w.
satirikus, satireschrijver, spotter. Ian'•
satirisch.
rift§
—, —en = satisfaktie: geeati6fattion',
noegdoening, voldoening.
eatrap', tn. —en, —en = satraap, stadhouder.
eatratge', w. —n satrapie, stadhouderschap.
Taft = zat, verzadigd, dronken; id) Wit es 1. =
ik heb er genoeg van, ben 't moe; id) babe bas
etDige Zisputierett 1. = ben dat moe ; etw. f.
befommen = genoeg van lets krijgen, 't zat
worden; matt wirb 1. Dom Seben (11); fit an
(Zed.) f. ellen, feben (11): ein 1.. es VdcbeIn =
een zelfvoldaan lachje; eine 1.. e 2efung = een
verzadigde oplossing; bas f efte 9lot = 't
volste, diepste rood; 1. friegen, ellen = genoeg
enz.; er bat 5u tun = volop; ein Stleib liegt 1.
an = is sluitend, sluit goed. lattblau, sgriin ufro
=donker-, diepblauw, -groen enz. eattibamot,
m. = verzadigde damp.
—n = melkpan, -nap.
eat'te, w.
Sattel, tn. —s, S'dttel = zadel; kam (van een
snaarinstrument); inzinking (tusschen twee
bergen); fit Dom 6. unb Stegreif nabren =
van roof, en plundering leven (als roofridder);
vgl. gerett, beben.
eatlelllbaum, m.; •begen, m.; •baik 1.;
= zadelliboom; -boog; -dak; -dek (schabrak).
fartelfeft = zadelvast (eig. en fig.).
zadelllearteillnetent 1.; • flart, m.; •0013,
gewricht; -riem (buikriem); -bout
= zadelkussen. Satitelftte4t,
eatlettilien,
m. = stalknecht, palfrenier. eattelinopf, m.
= zadelknop. !d)m. (b.) = zadelen;
(id) bin) auf alles gefattelt = op alles voorbereid;
fhb 1. = (ook) zich gereed makers.
'pug,
m.; •taftte,
eatitellrerb, 1.;
zadellipaard (waarop de voerman zit);
1.
-plants (voor de paarden); -tasch; -tuig.
eattba18, m. = krop(menseh). Zattfteit, =
zatheid, verzadigdheid. laftigeu, fdpao. (1).l =
verzadigen; (ben bunger) stillen; (f eine
9leugier) voldoen, bevredigen; eine gefattigte
een weltevreden bestaan. SAVO.
exiften3
— = verzadiging.
gang,
tn.
—s,
= zadelmaker. Satfler•
eatt'lev,
twitter, m. = meester zadelmaker, zadelmakersbaas. Zattlerniare, tn. = zadelmakerswerk.
1ntrfant = (oudw.) voldoende, genoeg.

eauerteig.

— = boonekruid.
SatureV,
eaturn', m. = Saturnus. Saturnallen, 131. =

saturnalien (Oudrom. volksfeest). Satur'n(u6),
m. = Saturnus.
Salim tr. —n u. —s, —n = satyr, boschgod.
Oath m. —es, Sate = zet, sprong; teug; bezinksel, grondsop; (bij drukkers) ('t) zetten,
zetsel; (in 't spec) inzet; (in de wetensch.)
stelling, regel; vaststelling, bepaling (van loon,
tarief e. d.); stel (gewiehten, dobbelsteenen,
tafeltjes e. d.); tarief ; percentage, (vol)zin;
(mum.) sas; (muz.) kompozitie, fraze; (tennis)
set; [wet, installing]. Sairbau, m.,
03. zinbouw. Sairfebler, m. = zetfout.
Sairnefiine, 1. —s, — = samengestelde zin
(met bijzin(nen)). Saillebre, w. = leer van den
zin, syntaxis. SaCring, m. =sasring. SaCteitt,
m. = pootvijver. eat'guttg, w. —, —en =
statuut, bepaling, reglement, wet, voorschrift,
instelling, inzetting. fatilueile = bij sprongen,
met horten en stooten; zin voor zin, stelling
na stelling. sairseic§en, 1. = zin-, leesteeken.
I. San, ro. = Save, Sau (riv.). II. Salt, ro. —,
Si:We u. Gauen = zeug, (wild)zwijn; inktvlak,
mop; font; (gwst.) aas (op kaarten); 3. baben =
boffen, bof (geluk) hebben.
eau'banbe, ID. = zwijnetroep.
fan'ber = net, aardig, Clink, knap, proper,
zindelijk, ordelijk, behoorlijk; (ir.) ein 1..er
een mooie, een lieve jongen; eine 1.. e
Sterl
een leelijke (ir. mooie) historie.
Oefcbitte
an'berfeit, — = netheid enz. vgl. f aub e r.
frotbevtit§ = net(jes), zorgvuldig, voorzichtig.
Itin'bern, ftw. (b.) = zuiveren, schoonmaken;
(bie Stube) doen. Stiu'berutto, w. —, —en =
zuivering, reiniging.
San'bointe, w. = tuinboon, groote boon.;
Zau'bube, tn. = kwajongen, smeerpoets.
Sauce zie 6 of3e. gaucle've (spr.: zoos-Mre), w.
—n = sauskom. fancie'ren (spr.: zoossie. .),
icf)tv . (b.) sausen. San ciOlten (spr.: zoossies .),
—s, — = saucijsje.
enu'biftel, w. = melkdistel. fau'bumne =
oliedom, oerstom.
fan'en, fcbm. (b.) = vies, smerig doen, morsen;
vuile taal uitslaan; mit etw. 1. = lets vuilmaken,
met lets morsen.
fau'er, = zuur: zwaar, moeilijk; vermoeiend;
onvriendelijk; 1.. e 93llene(n) een zuur
gezicht; ein 1.. es Geficbt motet = een
zuur gezicht zetten; bas wirb mir = dat
valt me zwaar; er labt fit's 1. toerben = hij
geeft zich veel moeite; bas fommt ibtt (Om)
1. an = dat is hem heel onaangenaam, lijkt
hem heel zwaar; (emit 9tuffat3) foftet ibm Diet
1. .n edmei13 = is voor hem een heel zwaar
werk. Sau'evauteer, m. = (veld)zuring;
6. non !Mann = zuurmuil. eau'erbeete, w. =
veenbes. eau'erbraten, m. = zuur gebraden
vleesch. eau'erbrututen, m. = koolzuurhoudende, minerale bron, mineraal-, bronwater. eau'erborn, m. = zuurbes, berberis.
eauerer, w. —, —en = zwijnerij, vuil(ig)heid.
Sau'evilfitiste, w.; Mee, in. = zure kers; z.
klaver (klaverzuring).
m., .fraut, f. = zuurkool.
zuurachtig, zurig. eau'ethug, w. —s,
(koolzuur) mineraalwater; zure wijn;
—e
zure melk, karnezuring. Sau'ersttiftt, tr.
ftw. (1.) = zuren (met zuurdeeg,
melk.
= zuurgist), aanzuren; oxydeeren.
zoet.
•ftefigebatt, m.; • teie,
eau'erIlitaff,
—

eauertopf.
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zuurlistof; -stofgehalte; -deeg (-deesem, gist).
Sau'ertee, m. = zuurmuil, -kijker, brompot.
fau'ertalifift = zuurmuilig, knorrig, brommerig. Sau'erung, ro. —, —en = verzuring;
oxydeering. Sau'ertuaffer, 1. = mineraalwater.
eaulang, m. = (jachtperk voor de) jacht op
't wilde zwijn. eaulattger, m. —s, — = op de
zwijnejacht afgerichte hond.
g aufaua, sbruber, m. = zuiplap, drinkebroer,
nathals.
gauleber, w. = Gauiple13.
faulen, ft. (b.) (bu !Unfit; er fault; loft; 1Offe;
faufel gefoffen) = zuimen, drinken. auler,
m. —s, — = zuiper, drinker, dronkaard.
saufever, tv. —, —en = zuiperij. eaufge.
tag(e), f. = drinkgelag, zuiperij.
eau'fra8, m. = (fig.) zwijneeten, hondekost.
gaug'auttne, w. = min. eateg(e)beutel, m. =
dotje. Sau'g(e)fertel, 1. = speenvarken.
(g ateg(e)flafte, = zuigflesch. fategett,
ft. (b.) (bu faugrt; log Liaugte]; loge; fauge!
gefogen [geraugt]) = zuigen; in lid) 1. = inzuigen. fittegett, id)w. (b.) = zoogen. eateger,
zuiger (zuigend persoon of dier,
m. —s, —
zuigsnuit, pompventiel, uitzuiger enz.). eau'ner,
m. —s, — = zoogdier. eategerin, —,
—nen = zoogster (vrouw en dier), min,
voedster.
eaugqe)Ilrofir, 1. (.vbbre), w.; srliffet, m.;
.Ittuantnt, m. = zuigllbuis; -snuit; -spons.
(Saul:otter, 1. = zoogdier. eategewert, 1. =
zuigpomp. eattglertet, 1., .fittfte, zie
Gauge f... (tattglia#0e, w. = zuigklep.
g angling, tn. —5, —e = zuigeling. eauirs
tingallbetuabranftatt, -beim, 1. = bewaarplaats of tehuis voor zuigelingen, creche.
eatti giede, w.: bie G. Mitten = vuile taal
(zwijnetaal) uitslaan. gan'altiet, 1. = bizonder,
beestachtig geluk.
eaugina0f, m. = zuignapje. saug'Ofrotgen,
m. = speen.
fau'grob' = beestachtig lomp, beestachtig grof.
eaufivebv, irObre zie Saugerobr ufw.
unb Zrud'Ountpe, w. = zuig(perspomp.
g aug'bentit, 1. = zuigklep.
eau'bieb, m. = stomp (tegen den buik). etuebirt,
m. = zwijnehoeder. eaulget, m. = zwijnegel,
smeerpoes. f "(Julie() = zwijnerig, vuil, smerig.
eaulagb, w. = jacht op 't wilde zwijn.
eauled, m. = zwijnekerel, zwijnjak. eaulto
ben, tn. = varkenskot.
(Saul, m. = Saul.
= zwijnepoel.
gaulate,
eauvoen, 1. —s, — = zuiltje, pilaartje. etitete,
—n = zuil (ook fig.), kolom; pilaar.
w.
zwijneleven.
eaulebett, f.
fattlettartig = zuil- kolomvormig. Saulenbau,
m. zuilegang, -rij, kolonnade. faulettfartnig
= zuil-, kolomvormig. aulettfufb m. =
voet(stuk) van een null. eauiteonite, w. =
kolonnade, zuilehal. eatelenbeitige(r), m. =
zuile-, pilaarheilige, styliet. eaulentnauf,
=
.fno0f, m. = kapiteel. edu'lettorbtuttin,
zuileorde (bk.). eaulettOlatte , w. =
(onder) plint, (boven) abakus. eatelettreffm,
w. = zuilerij. gattlettftaft, m. = zuilschacht.
steep voor zuilen, bazalt.
ethelenftein, m.
g aulenftellung, schikking, plaatsing van
de zuilen, zulleafstand. eitwienctubt, m. =
zuilstoel, voetstuk. eaulentneite, w. = zuileafstand. eilletentuert, 1. = kolonnade.
Baum, m. —(e)s, Caume = zoom, rand;
vracht, last.
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gatentagett, m. = zwijnemaag, (ook) zwijnjak.
eauntlaunt, m. randboom. fau'uten, ftw.
(b.) = (tr.) zoomen, boorden, (fig.) als met een
rand omgeven, bekleeden; (gwst.) (een lastdier)
een pakzadel opleggen, met lastdieren vervoeren; (intr.) zuimen, dralen, talmen.
zwijnjak.
eatentettfM, m.
eaulner, m. —s, — = zoomer (persoon en
instrument); draler, treuzelaar; (gwst.) lastdier(drijver, -houder). eaunt'efel, m. = pakezel.
vrachtrijderij.
enum'imiterei, w. —, —en
= langzaam, talmend, aarzelend, nalatig. eautsettiO, w. —fe, Z., 1. —fes, —le =
verzuim, getalm, geaarzel, achteloosheid;
uitstel.
eauntlitab, m. = pad (weg) voor lastdieren,
muilezelpad. eattnt'Oferb, .rofj, r. = lastpaard.
gauntlattet, m. = pakzadel.
[g aumlat, (u. 1.) = nalatigheid, geaarzel].
fautuletig = nalatig, talmend, traag. Baum'.
!Mate% w. —, —en = nalatigheid, getalm,
traagheid.
g attmltit, m. = zoomsteek.
gauntlier, 1. = lastdier.
= zeug, moederzwijn. eaulteit,
au'ututter,
=
1. = zwijnekot, vuil nest. eaultidel,
smeerpoets, vuilik.
(ook
u're,
—n
=
zuurheid,
zurigheid
e
fig.),•wrangheid, zuur. (gau'rebtlbung, w. =
zuurvorming. fau'refeft = zuurbestendig.
eauregurlenseit, w. = komkommertijd. fate
rebattig = zuurhoudend. etiu'rung zie
etluerung.
eau'rtiffet, m. = varkenssnuit.
eattO, m. = gesuis, ('t) suizen, geloei; gejoel,
getier ; vgl. r au s. gaulebraub, m. = vroolijke
Frans, doordraaier; ook = Gaul ewinb.
eaulelaut, m. = sisklank, ruischtoon. fauletn,
id)w. (b.) = suizelen, ruischen. fattiest, fdpv.
(b.) = suizen, gieren, stuiven; zwiepen; es
fault mfr in ben Dbren = ik heb gesuis in de
ooren; (Ian ibn) loopen I 1..b = (ook) pijisnel.
eattler, m. —s, = jonge most, gistende
jonge wijn. eateletuittb = $raufewinb.
Saul#iefl, M. = (jag.) zwijnspriet (bij de
zwijneja,cht). etuertoff, m. = (fig.) zwijnedrank.
g aulteiber, m. = zwijnehoeder. gatetretter,
1. = smerig weer, honde-, zwijneweer. eau'.
Wirtftbaft, w. smerige, vuile boel. faulyobli:
mir r. = ik voel me heel lekker, zoo lekker
= (kort) pijpje.
als kip. eaulatst,
—n = savanna.
gabatette, w.
sabottnetrubv, ro. = savonet(horloge).
eabotovebe, m. —n, —n = Savojaard. eabo'•
Oen, 1. = Savoie. eabolierfofil, m. = savooieSavooisch.
kool. fattoit)ift
earborn, 1. = saxhoorn.eago#Oon', f —a, —e =
—n = sajet.
saxofone. eatierte, to.
faierbotar = sacerdotaal, priesterlijk.
m.
—n,
—n
=
sbirre,
(It.) politieebirre,
agent, speurhond (v. d. politie).
Sentof. Or. = ifiblicbe(r) iSreite. S.C.
scilicet: namlicb: namelijk.
renf on)) ent. so.
ftbablertt, id)w. (b.) = (gwst.) babbelen.
— = (bbr.) sjabbes, sabbat.
ei6ab'be6, m.
erba'be, w. —n = schaafijzer, schrapper;
mot, kakkerlak; hoofdzeer. edia'b(e)eifett, 1. =
schaaf-, vlakijzer. Sta'b(e)uteffer, 1. = schaafMPS .

ceta'be zie C dj e t e.
Attlett, fd)w. (b.) = schrappen, schrapen,
krabben; (Rafe) raspen; (erten MA) schrapunb ftarrett, ft.
pen; ft. unb pinben,
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unb fraten = bij elkaar schrapen; ife§ rd), =
—=
zich scheuken, schurken. eMa'ber, m.
(voet)schrapper; (wagenm.) schraapstaal.
m.
—(e)s,
—e
=
leelijke
poets,
etta'bernad,
(kwajongens)streek; (einem) einen G. fpiefett,
tun een poets bakken, een koopje leveren;
mit Sum S. om mij to plagen.
rdja'big = (91ocf, but, 13erfon) kaal, sjofel,
schunnig; ($erfon) onbehouwen, min; gierig,
schraperig, kaal.
= sjablone: vorm, model,
eitabtolte, to. —,
patroon, mal ; nacb ber S. (arbeiten) = Ittabto'sleurig,
werktuiglijk, naar
=
nentaft,
't oude gangetje, volgens 't oude model.
artabraele, —, —It = schabrak, zadelkleed.
Sctablet, 1. —s, — = schrapsel.
OtOab'41eger, m. —s = groene kruid(e)kaas.
I. Zdjac§, f. —(e)s = schaak(spel); S. bieten =
sch. aanzeggen; (ber SIOnig) ftebt im S. = staat
schaak; einen im, in S. baftett = in toom
houden; G. bem SIOnig = de koning (schaak).
II. Ct(tart, m. = Scbab.
schaakbord.
ettatt'brett,
aftaAer, m. —5, — = gesjacher, (knoei)handel.
Sttii'tter, m. —5, — = stumper, stakker;
(scherts.) schaker; [roover, misdadiger].
&flatten'', to. —, —en = Scbad)er. Zit a'.
tbenr, m. —s, — = sjacheraar.
arici'ttertretti, 1. = gaffelkruis.
•
Itta'ttern, Ito). (1.) = sjacheren, knoeien,
kleinhandel drijven.
Citta(t'felb, f. = veld (schaak). ettart'figur,
= schaakstuk. fct att'ntatt = schaakmat
(ook fig.). ac§acOlpiell, 1. = schaakspel.
Sitarb'fWeler, m. = schaakspeler, schaker.
Zit att'iteitt, m. = schaakstuk.
acbattt, m. —(e)s, —e u. SdAcbte = schacht,
mijn(put), uitgraving; (schoj.) ransel.
attattlet, to. —, —n = doos; site S. = oude
vrijster, oude tante. SttticOlelcOett, f. —s, —
doosje. Zt§tutleifeige, to. = matjesvijg.
Setatirteltatut, m. = paardestaart (plant).
1(tarfrtettt, fd)to. (1.) = in een doos doen, pakken.
Ittactlen, fdpx.. (b.) = uitgraven (een put, een
bouwterrein).
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— = schedel, kop.
ettii'bet, m.
ScOnbefIlbotter, m.; .bruM, m.; W.;
.letre, W.; .nteffuttn, to. = schedelilboor ; -breuk;
-doos; -leer; -meting.
atta'belittitte, tu. = Schedelplaats, Golgotha.
I. feta'bett, fcbto. (b.) (Dat.) = schaden, benadeelen, nadeel toebrengen, kwaad doen; bas
fcbabet nicbts = dat hindert niets; bas tvirb
feinem 91uf fd). = dat zal zijn goeden naam
schade, kwaad doen. II. Stba'benzie C dl ab e II
Ztta'benabmactung, = schadeafmaking.
Scta'benerfat, m. = schadevergoeding; Gob.
f orbern, uerlangen = schadevergoeding eischen ;
vgl. belangen, Hagen. atta'benfeuer, 1. =
(gwst.) brand. Ztta'benfreube, w. = leedverrnaak. Icta'bentrot = blij over 't leed van een
ander, nij dig. 64a/bettngulierung, = schaderegeling. f(tab'baft = beschadigd, bedorven, geschonden, gebrekkig; (non 31ibttett) slecht, aangestoken. scOab'fi aftigteit, — slechtheid;
slechte, gebrekkige toestand. 1tt ii'bigen, Ito).
(b.) einen = benadeelen, te kort doen, nadeel
toebrengen; einen an ber ebre fd). = iem. in zijn
eer te kort doen. ectii'bigung, —, —en =
benadeeling, verongelijking. Ittablitt = schadelijk, nadeelig, verkeerd; ber g eitt ift bir fd). =
is nadeelig, verkeerd voor je; fo etva. ift ber
Oefunbbeit fd). = is slecht, schadelijk voor de
gezondheid. Sttablictreit, to. — = schadelijkheld enz. m. —s, —e = schadelijk
insekt, dier, wezen, plant; woekerzwam. 1(4ab's
to& = schadeloos; einen fur ette. fd). beaten =
iem. voor iets schadeloos stellen, iem. iets vergoeden. Z(tabloOtaltuna, to. = schadeloosstelling, vergoeding.
Cettaf, 1. —(e)s, —e = schaap (ook fig.), schaapskop, onnoozel mensch; frommes Gd). = mak
schaap; vgl. gebufbig. grOar art, to. = schapesoort, -aard. Sttarblattern zie G cb afpo den.
Ct(t arbod, m. = ram. Setiirtten, f. —s, — =
schaapje; schapewolkje; (hot.) katje; er bat
rein Scb. im Zrodtten = zijn schaapjes op 't
droge; fein Scb. fcberett = zijn voordeel met iets
doen. Zeb arbred, m. = schapemest; (stud.)
onzin.fetarbuntnt' = oliedom, zoo dom als een
schaap.
arbiinger, m. = schapemest.
eitirfer, m. —s, = schaapherder, scheper;
herder (in de idylle); bem Scb. bie Stelae ab.
faufett = jets duur betalen. St4/ifereV, w. —,
—en = schaapskooi; schapeteelt; herdersfeest,
herdersdicht.
—
SttiilerlIgebittt, f.; stuttb, m.; .tiitte,
herdersildicht; - bond; - hut.
herderin.
—,
—nen
=
St§tileritt,
Stttilerilittabe, m.; .fieb, f.; spfeife, W.; .fttippe,
tv. = herdersfiknaap; - lied; - fluit; - schop.
= herZttalevillpief, f.; .ftab, m.; .ftunbe,
dersItspel (pastorale); -staf; -uurtje (voor ver-

fcbto. (b.) = slachten (volgens Joodschen rifus), sjechten. (3CricOler, m. —s,
(gedirlomeerdJoodseh)slachter,sjechter,sjochet.
Ztt att'Atta, m. = (schaak)zet (ook fig.).
Sot ab'ttett (spr.: sjat...), m. —s, — = (rub.)
huwelijksmakelaar, sjatsjen.
T. frta'be (914) = jammer; fcb. um Um = jammer voor (van) hem; ba3u ift er mir 3u fd). =
daarvoor acht ik hem te goed; viel 3u fd). Sum
Scbulmeifter = veel te goed voor...; fd), brauf,
fd). auf ben = dat, hij kan me niets schelen.
II. e*Vbe, m. —ns, Scbaben = schade, nadeel; beschadiging; ben S ..n att4beffern =
't gebrek herstellen; bas taus bat mebrere liefden).
Gd)tiben Mitten = is op verscheiden plaatsen Zeta% —(e)s, —e = (gwst.) bak, nap; schap,
kast; dagwerk. Sitaffet, f. —s, — (gwst.)
beschadigd, heeft erg geleden; fort mit S..n!
bak(je).
= weg er mee! ittnever G. inwendige beschadiging, kwetsuur, inwendig letsel; S .n Sttaffell, 1. = schapevel, schapevacht.
ueOutett = schade lijden; offener G. = open T. Ichaffen, fcbto. (b.) = doen, werken, bezig
zijn; brengen, bezorgen, (ver)schaffen; (bilfe)
wonde; es toirb fein S. tti.d)t feitt, feitt S. filr
fein = hij zal er geen nadeel bij hebben, niet verschaffen ; (tat) schaffen; (id) babe nidjts mit
ibm) 3u fcb. = te maken; bamit babe id) tticbts
slecht bij varen; 3u S..nbringett = benadeelen;
3u fd). = dat gaat me niets aan; er macbt mir
S..n foramen = verlies lijden, verliezen;
Die! 311 ft. = bezorgt me veel moeite, veel last;
aunt G ..n feines FOrin3ipafs = ten nadeele van
Om an Drt unb Stelle fd). = zorgen, dat lets ter
zijn patroon; Stttiben in ber Oerrocdfung = gebreken in 't bestuur; mer ben S..n bat, braud)t bestemder plaatse komt; fd). Cie mir ibn aus
bem baufe, aus ben %ugen = maak dat hijruit
fiir ben Spott nicbt 3u forgen wie de schade
mijn huis, uit mijn oogen komt; einen aus bem
heeft, heeft ook de schande; vgl. Hug.
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Sege, aus ber Welt it. = uit den weg ruimen;
bie 9irbeit will gar nitt
= wil heelemaal niet
vlotten; miibe = zich moe werken. II.
fOarten, rt. (n.) (id) id)affe; id) uf id)cife;
itaffe! geitafien) = scheppen, maken, in 't
leven roepen.
abarfettClbratte, m.; sfveube (.tveubigteit,
40), W. = scheppingsljdrang; -vreugde (-lust).
attarfer, m. —5, — = (huis)bestuurder; ekonoom; werker. ft4e'fig = vlijtig, ijverig,
werkzaam.
= schapevleesch.
atbarfteiict,
StfAtrier, m. —s, — = kuiper.
admirner, m. —5, — kondukteur (bij 't
spoor); [ = aff et] . act eftterei', to.—, —en =
woning, ambt van den ekonoom. cidjafriteritt,
= huishoudster, -bestuurster.
Cedmfgarin, w. = duizendblad. acbaf'Oerbe, w.
= kudde schapen. attarbod, 1. = (schp.)
schapehok. ac§arbirt, m. = schaapherder.
acOarimitett, m. = droge hoest. ce(4arftile, m.
= schapekaas. atbartnedit, m. = herdersjongen. arbartatel, m. = schapekeutel. ac§ar.
inuttn, 1. = ooilam. at§ariattO, w. = schapeluis. admriebev, f. = schapeleer; er rent aus
tote 3d). = gaat op den loop. ittarlebertt =
schaapschaapleeren. stOtiffein, r. —s, —
ken, schaapje. ir4aftntifiig = als een schaap,
schaapachtig. attarntilbe, w. = schapeluis.
at#artnift = =bred. ac4armutter, w. = ooi.
sehavot.
admfott, 1. —(e)s, —e
attarpeta, m. = (pels van) schapevacht; ber
Wolf im et. = de wolf in een sch. atOarraffe,
to. = schaperas.
adjarillmden, 431.; gitftere, w.; .1tOever, m.;
.1c§nr, w. = schapellpokken (windpokken);
-schaar; -scheerder; -scheren (scheertijd).
at§e6'fiefittt, 1. = schapegezicht; dom, onnooschapebout.
zel gezicht. Sc#afileule, W.
adieWfletb, 1. schapevacht; ber g olf in
e .. ern = de wolf in een sch. admWtopf, m. =
schapekop, domoor, -kop; (ook een kinclerspel)
hinkebaan; (een kaartspel). edytfOltale, w. =
schapeneus ; leelijke domkop; schaapskop; (een
appelsoort). atOeltaii, m. = schaapskooi,
schapestal. aclieltnnb, tn. = schapestapel.
ac§aft, m. —(e)s, ed)iftite = schacht (van lens,
hellebaard, zuil, laars, veer); lade (van een geweer); stengel (van planten); stam (van boomen).
ft4"drtett, Pm. (b.) = (een geweer) monteeren,
van een lade voorzien; (laarzen) schachten.
acbartettitiefet, m. = hooge laars.
ecOrlitueibe, W.; =tootle, W.;
w.; =Orb.
ter, m. = schape!Iweide; -wol; -teelt; -fokker.
atte), m. —s, —s = shah, sjach.
admIcti, m. —s, —e = jakhals.
er§alte, to. —, —tt = schakel, schalm; maas (van
een net). atUtlei, m. —s, — = harp, sluitschalm. ft§etleitt, itty . (1).) = (schp.), schakelen.
ar4ii`ter, m. —s, — grappemaker, guit,
schalk. act Arent', —, —en = scherts, gekheld, guitestukje. ittralent, itto. (1).) = schertsen, stoeien, gekheid maken, mallen.
I. Ittni, 9Ibi. = (van dranken) verschaald, flauw;
onnoozele
laf; (fig.) laf, flauw; italer Stopf
kop. II. aeOctl,
—s, —e u. —s = sjaal.
—s, — = schaaltje, schoteltje,
Cit4tit'fftett,
kommetje, kopje; sjaaltje. tv. —n
schaal, schotel, kom, nap, beker; (van vruchten,
worst e. d.) schil; (van noten) grfine 3d). = bolster, bade 3d). = dop; (van eieren) dop, schil,
bast; (van oesters) schelp; (van kreeften; ont to
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wegen) schaal; (jag.) hoef; matte ed). = koude
schotel, koudschaal, koude wijn-, biersoep; bie
iiuf3ere et. ber tinge = de oppervlakte, de
buitenkant der dingen; bie ..(n) feines
3ornes fiber einen ausgief3en = de fiolen van
zijn toorn over iem. uitstorten. It§itten, Ito).
(I).) = (boomen, appelen), schillen; (eieren)
pellen, schillen; (noten) (ont)bolsteren; (gerst)
= schilfert af; einen
pellen; bie baut
iem. van zijn geld berooven; fit aus
ft.
feiner Sileibung ft. = zich ontkleeden. er4a's
= schelp.
iengefitittle,
actatt)eit, to. — = lafheid enz., vgl. 1d)ai I.
SOittbettfart, m. = (spring)hengst.
met een schil, met een
schaal, met een bolster, schaal..., schelp...,
schilferig.
m. —(e)s, —e (u. etiilfe) = schalk, guit,
schelm; leeperd, slimmerd; [laaghartig mensch,
schurk, valschaard]; (gwst.) stomme knecht; er
bat ben et. im laden, ber et. fitt (ritt.
lings) im Jtaden = hij heeft ze aChter de mouw,
hij is een leeperd, een grappemaker; vgl. l3 atg.
ittall'Oet = guitig ; schalksch; [slim]. admit'.
fietigteit, = guitigheid enz. vgl. 1d) alh
b aft. adialWfvettnb, m. = valsch vriend.
at§crifOlnectt, m. = ontrouwe knecht.attalf6'.
Stan, m. = grappemaker, nar.Stflait0'0ig, =
die zich doof houdt, die Oost-Indisch doof is.
acOairOltreic§, m. = guitestreek, grap.
admit, m. —(e)s, —e (u. = (alg.) geluid;
galm (van klokken); geschal (van bazuin, trompet); klank (van woorden); (fig.) roep; teeter et.
w.
= holle kiank, klinkklank.
keelblaas (bij kikkers e. d.). admitbeitei, nt. =
klank-, galmbord. ac4a1lebre, w. geluidsleer. itOarten, 1d)w. u. it. (I).) (es itallt; es
itallete u.
rtallte u.
geitallt) = klinken, (weer)galmen, schallen,
schateren; 1. .ber ZeifaII = daverende toejuiching; zie OeUitter. atOnitiortt, 1. =
galmtrechter (van trompet e. d.), beker.
'dye, ro. = geluidsleer. S(0(411104, T. =
klank-, galmgat. Itimitttatimimenb = klank6d)ca1locb.
nabootsend. scoallott
lebatio0 = schaal-, schelploos; weerloos, gevoelig.
scoff/tor, = spreekbuis. ar4nit'olatte,w. =
grammofoonplaat. atballitritbter, m. = (van
blaasinstrument) beker, (van telefoon e. d.) mondto. = geluidsgolf.
stuk.
St4iitnutittine, to. = schilmachine.
csefyilmei', to. —, —en = schalmei, herdersfluit.
w. = pelmolen.
ectaloete, —n = sjalotte, kleine ui.
erOaltatiparat, nt. schakeltoestel, schakelaar.
attattbrett, 1. = schakelbord. ii@tertett, ittu.
besehikken, regeeren; (in)schakelen; mit
(1.)
etw. = met iets (naar believers) handelen;
la13 On ft. = laat hem begaan; vgl. w altett.
at§atter, m. —s, — = loket, schuifje,
raampje; schakelaar; [roeispaan].
attattevlibeautte(v), m.; .fettiter, 1.; saffttuttg,
lokettlbeambte; -raampje; -opening.
w.
Zrbetier, 1. = schelpdier.
aMait'MOr, 1. = schrikkeljaar. at4altutottnt,
m. = schrikkelmaand. attaitftifteitt, 1. =
schakelsysteem. admitted, m. = schakelbord.
ac§aittag, m. = schrikkeldag. achartung, W.
—, —en = beschikking ; schakeling. ScOalts
berviditung, to. = schakelaar, schakeltoestel.
attiVittttg, to. —, —en ('t) schillen, pellen,
doppen, bolsteren, bolstering, vgl. id)ttlen,
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soallt0'0, tv. —, —tt = sloep.

edam,

U3. — =

schaamte, schande; schaamdeel.

stftansa'be, m. —, —it = sjamade (signaal van

overgave); St. blafen, fcblagen — (fig ) bijdraaien, den aftocht blazen.
se§ant'bein, 1. = schaambeen.St§am'bug, m. =
lies. ft§ii'men Ott ftw. (h.) = zich schamen;
fit p ot einem ft. = zich voor (d. i. tegenover)
iem. sch.; pa) fur einen ft. = zich voor (d. i.
wegens) lam. sch.; fit einer Sate, fiber eine
Sate ft. = zich over lets soh.; id [dame mid
att Zobe = ik schaam me dood. It§antfilen,
fcbto. (h.) = (schpt.) schavielen, afslijten.
GOant'gefilig, 1. = schaamtegevoel. It§ami§aft
= schaamachtig, beschaamd, zedig, bedeesd,
eerbaar. atiyn'§aftigfeit, w. — = eerbaarheid enz., vgl. I cb am baft. 1 t§ ii Ini g = bedeesd,
verlegen. ec4aintigteit, to. — = verlegenheld, schaamachtigheid. et§anernotten, m. =
schaambeen. Aantlod = schaamteloos, onbeschaamd, brutaal. St§antloligreit, w. —, —en
= schaamtelbosheid enz.
se0antorte, ty. — = sjamotte (vuurvaste, sterk
gebrande, fijngestampte klei). sc4antotte'ftein,
m., •iegel, m. = vuurvaste steep.
ji§am'peln, id)w. (c.) = (berl.) een sluipertje
maken, spijbelen.
stomp ** m. = ohampie (champagne).
it ant'ret = rood van schaamte, schaamrood;
It. machen = doen blozen; ft. werben =
blozen. soaaerate, to. = blos van schaamte,
schaamteblos, schaamrood.
GeOanb'altar, m. = gruwelaltaar. It§anb'bar =
schandelijk, onteerend, schendend
soannbilb, 1.; ', brief, m.; -bube, m.; •bii§ne,
w. = schendlibeeld; -brief; -brok; schandpaal.
St§anb'bedel, m. = dekmantel (om de schande
te bedekken); hoed, pet; vgl. ook 6 cb anb edeI.
654an'be, tv. — = schande, smaad, oneer; beschadiging, verminking; einem St. maten =
iem. schande aandoen; S..n halber = om de
schande (te vermijden); 3u 6..n (ook: 3u
Idanben en auftanben) geben = bederven, vervallen, to niet gaan; fit 3u S..tt laufett = zich
ziek, dood loopen; 3u 6 . . It macben = vernielen,
bederven; eine boffnung 3u 6 ..tt maden =
verijdelen; ein 43ferb 3u S ..n fabrett, reiten -een paard (half)dood rijden; vgl. .5 of f nun g.
soan'bedel, M. —s, — = (schp.) schampdek,
schandek, potdek(sel).
14ttn'ben, fcbto. (b.) = schenden, ontheiligen,
schandvlekken, onteeren, beschadigen, verminken; vgl. 9Irmut. etirtin'ber, m. —s, — =
schender, onteerder, ontwijder. St§anb'Iled,
m. = schandvlek. fdianb'fiebid)t, 1. = schendgedicht, schimpdicht.Stbanb'fielb,i. = schandegeld; schand-, spotprijs. St§anb'gemiilbe, 1. =
schandelijke schilderij. Sc§anb'gelt§it§te, w. =
schandaalgeschiedenis. St§anb'gefelte, m. =
schendbrok. Se§anb'glode, w. = schandklok
(die geluid wordt, als iem. aan den schandpaal
staat). ettattblauf, m. = schandkoop (d. i. een
schandelijke koop en een koop tegen spotprijs).
Scbanteleben, 1. = schandelijk leven. Itbanb'.
lit§ = schandelijk, onteerend, schandalig, erg,
verschrikkelijk. etbanbilieb, 1. = schand-,
schendlied. Ge§antrmal, I. = schandteeken,
-merk. et§aublnaul, 1. = brutale bek, schendtong. soattb'nante, m. = schimpnaam.
64ante110,01, M. (.1iittle, w.); gft§ritt, w.; Plat,
w. = schandnpaal, -schrift; -daad.
Ge§anblitel, m. = schimptitel, smadelijke titel.
seVist'buttg, U3. —, —en = schending, ont-

ft§arrot.

eering, ontwijding, beschimping, lastering, verkrachting, verminking, schennis. soailblveibi
1. = schandelijke, eerlooze vrouw. soatib'tnarte, gll. = schandelijke woorden. Stbanblunge,
w. = schend-, lastertong.
Sit ant, tn. —(e)s, eclAnfe = drankverkoop,
herberg.
soan'ter, m. —s, — = sjanker.
ScbanrgeretOtigleit, w. = vergunning(srecht).
scoattU fl efe4, 1. = drankwet. st§antlanielli.
on, w. = vergunning. ft§ant'Oubel, m. =
(bath. tt. Oft.) toonbank (in herbergen). se§attr.
Wirt, m., .Wirtft§ aft, w. zie 6 d) e TO to . . .
Sebanb'arbeit, to. = schanswerk, -arbeid.
Stbanearbeiter, m. = schanswerker, -graver.
si4all'ae, w. —, ----tt = schans, redoute, aarden
wal; schans (op schepen); [kans]; Fein £eben in
bie 6d). ftlagett = op 't spel zetten, in de
waagschaal stellen. It§anlen, id)w. (b.) =
schanswerk verrichten; hard werken, blokken,
sjouwen.echnttler, m. —s, — = schansgraver ;
blokker.
Sttani'llgraber, m.; .fleib, 1.; 41)0, m.; glau.
fer, m. ; 'net, 1.; .Ofa§1, m. = schandgraver;
(oudere bet.) -kleed (later: verschansing); -korf;
-looper; -net; -paal (palissade).
artanettieig, m. = verschansing, versperring.
soattettierf, 1. = schanswerk, verschansing.
CiOanaleng, 1. = schansgraversgereedschap.
6040(o), 1. —(e)s, —e = (nbb.) schap, plank,
kast.
SrbaO'Oel, m. (it. I.) —s, — = krans, kroon (oudt.
een hoofdversiering).
soar, tv. —, —en = schaar, troep, bende, hoop,
menigte, groep.
StOara'be, w. —, —n = charade, lettergreperaadsel.
Sthar'arbelt, w. = heeredienst.
actaribe, to. = schollevaar.
1t§ar'ben, Kitebett, idm. (b.) = (klein) snijden
(kool e. d.).
Cerbar'bod, m. --(e)s = scheurbuik, skorbuut.
1t§a'ren, fdpx). (1).) = scharen, vereenigen, ordenen, schikken.
seba'ren, IN. = scheren (klippen aan de Zweedsche en Pinsche kust).
Ka'renWeile = in scharen, troepen, benders.
I. 1(04 (idárfer) = scherp (allinfel, 13atrone,
eirig); fel (Gonne); 1.. es Gewebr = getrokken
geweer; ft. laben, it'd:wit = met scherp laden,
schieten; ft. beftlagen = (op) scherp zetten;
eittett id). macben = iem. oplettend, waakzaam,
wantrouwend maken, (ook) voorbereiden,
lekker maken; [1..e Wrage = pijnbank]; Pe
(amen it. atteinanber = zij vielen elkaar scherp
aan; Id). fabren = zeer snel rijden, er over been
vliegen; es gent fob. = 't is druk (met 't werk);
all3u Id). mad)t id)artig = al te scherp snijdt niet;
frill) ft. friii) ftumpf = vroeg rijp vroeg rot; es
Id). auf einett haren = 't erg op iem. gemunt
hebben. II. St§arf, I. —(e)s, —e = scherpe
kant, ('t) scherp.
Zi4arfiblid, m. = scherpe blik; scherpziendheid,
-zinnigheid. It§arrbildenb = scherpziend,
-zinnig. seOtiefe, w. —, —n = scherp, scherpe
kant, snede (van een mes e. el.); scherpte (van
omtrekken); scherpheid, wrangheid (van vochten) ; scherpheid, gestrengheid (van wetten e. d.);
scherpte, scherpzinnigheid, juistheid. It§arr.
edig = scherphoekig. It§liefen, Rim. (1).) =
scherpen, slijpen, wetten; (bie Senfe) haren,
wetten; (einen anfiblitein) billen; (ein 43ferb) op
scherp zetten; (bie er3lurt) scherpen, prikkelen,
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opwekken; einem bas Gewirien = iems. geweten doen spreken. 14arrgelaben = met
scherp geladen. IfOarttnntig = met scherpe
kanten. ecOarrutatOn, m. —s, — = voorstander van zeer strenge maatregelen, scherpslijper. st§avftstacOever, to. = overgroote gestrengheid, scherp-strenge maatregelen, scherpslijperij. sc§arrnmsen, 1. = toernooi met scherpe
wapens. ScOttrfritOter, tn. = scherprechter,
beul. SiOarrrifOternstst, 1. = scherprechters-,
beulsambt. ScOnr1virOterer, w. —, —en =
woning, ambt van den beul. eoarrit4ieflen, f.
= scherpschieten, schietwedstrijd. Offtatts
m.
11401, m. = schot met scherp.
scherpschutter. et§arrlit§t, n). = scherpziendheid.1cOastlicOtig = scherpziend; -zinnig,
schrander. ScOarrlitOtigtelt, w. — = scherpziendheid; -zinnigheid. ScOnrrlIsstt, m. =
scherpzinnigheid, schranderheid. frOarfilitsnig
scherpzinnig, schrander. Stbarrlisstsigfeit,
w. zie ed)artrinn. (scOdefung, W. — =
scherping. feb = scherphoekig.
sonelar§, m. —5, —e = scharlaken, vuurrood;
G., m. u. = scharlakenkoorts, roodvonk.
1cOavifflOartig = scharlakenrood-, roodvonkachtig. 1fOtsetaftets = scharlaken(sch).
ScOaelm011farbe, to.; iflebev, 1. = scharlakenrkleur; -koorts (roodvonk).
SttaelacOfrielet, 1. m. = gierstuitslag, -koorts,
roode gierst. csoaetat§fraut, 1. = scharlei.
1cOnettuOvot = scharlakenrood.
(sthaelatats, m. —s, —e = charlatan, kwakzalver. st4adatattetie, tn. —n = charlatannerie.
ScOarter tt. af§aelei, m. --s = scharlei, muskadelsalie.
[14arlestlen, ftw. (I).) (mit ben ltugen) ,= heen
en weer dwalen].
g onna, m. —es = charme. Kant:ant' —
charmant. frOarttsle'rets, fd)ro. (b.) = charmeeren, betooveren, verrukken.
&Octrusiit'sel, 1. —5, — = schermutseling.
Icbatintit'ae(t)ts, 14arnsta4ie'ren, fd)tu. (1).) =
schermutselen. (sOartniiirlev, m. —s, — =
schermutselaar.
&tarn zie Starrett III.
estartsiee, 1. —5, —e = scharnier; (er ift gam)
aus bem et. = uit zijn gewone doen.
—tt = sjerp.
Sc§iir'oe, tr.
= pluksel.
sc§aroie', w.
—it = krabber, schrapper;
(seimere, w.
schraapsel (uit kookpotten).
I. IfOtsents, ftw. (1).) = graven, krabben (met
de voeten), scharrelen, wroeten; schrappen,
schrapen; schuifelen (als teeken van misnoegee);
(eine 2eite) in bie erbe id). = in den grond
stoppen. II. &Often's, —s = ('t) krabben
enz. vgl. 1cOarren I. III. eflarirett, m. —s, —
vleesch-, broodstalletje.
SiOarefuf; zie Rratfui3. goareotto, m. =
gierigaard, schraper.
soarlOntieb, m. gereedschapssmid, egsmid.
StOnete, —, —it = schaard(e), kerf; spleet
(ale in een harelip); schietgat; streep; (plant)
zaagblad; vgl. austoeten.
Si§arte're, tD. —n = oud prul (vooral boek).
ScOrtelettbiinblev, m. = koopman in oude
boeken.
1fOnetig=sehaardig, vol schaarden; vg/ d) art I.
—, —en = ('t) ineenloopen (van
efOn'rung,
gangen in de mijn, van twee rivierarmen).
[64arluatfte, w. = patrouille, wacht. soar',
ttiat§ter, m. = soldaat van de wacht].

idiebenswert.

ScOtutoesslel, m. = boer (in 't spel), (ook een
kaartspel); uiterst gedienstig mensch, duivelstoejager; onhandige bulging. 1cOnsitsets'aells,
ftw. = zich door overgroote hulpvaardigheid aangenaam trachten te makers, druk heen
en weer draaien; de meisjes naloopen.
eon-rimed, = (oud en nog gwst.) heeredienst,
zwaar werk; bijwerk.1Mar'Werfett, ftw. (1).) =
hard werken, zwoegen. &Ofteivertn, m. = bijwerkman (te leveren door den 3n it mann, zie ald.)
St4ar'wertmtibt§en, 1. = hulpmeisje voor
zwaar werk (vgl. tarwerfer).
SiOttffee' (bed.) = O au! e e. ecOaffeeft00,
m. = fietser.
fd)tv. (f.) = (ttrbb.) draven.
14arlett, ftw. (I).) = wegjagen (van school bijv.).
I. SeOntlels, m. —5, — = schaduw, lommer;
(hersen)schim; 3d). werfen = schaduw geven;
ititt ein et. non Oefabr = geen schijn of
schaduw van gevaar; ein ad). non SER113mut =
een zweem van wrevel; einett,etw. in et.
fteIlen = iem., lets in de schaduw stellen; einett
3d). non etw. l)aben = een zwakke, gebrekkige
voorstelling van lets hebben; im ed) Mien =
(ook) in de gevangenis zitten; begraven in et.
unb etlummer = begraven in nacht en sluimering; bas %eft ber et. = 't schimmerijk.
II. ItOntlen, fcbto. (I).) = schaduw geven, beschaduwen; [een schaduw zijn van].
64aftettbilb, 1. = schaduwbeeld, silhouet;
schaduwkleur,
schim. ScOatlenfarbe,
omber. SiOntlentiivit, m. = Vorst in 't Schimmerijk, Pluto. SiOartengang, m. = schaduwrijke, donkere laan. SiOntletsbaft = schaduwachtig, schimachtig; vaag. SiOattelstbssig,m. =
schijnkoning; ook = etattenffirft.
tettlanb, = schimmerijk. SOatitettifitt,i. =
licht-en-donker, clair-obscur. 1fOattessioli =
schaduwloos.
I. edysttessreitO, = schimmerijk; zwak, onbeduidend rijk, schijnrijk. II. liOntlestre14 =
schaduw-, lommerrijk.
SiOntlessnifier, m. = silhouettemaker.
tettrifi, m. = schaduwbeeld, silhouet; vluchtige
schets.64aftenfelte, to. = schaduw-, keerzij de.
SiOattessfolet, = schaduwspel, Chineesche
schim. Scbatlenitric§, m. = neerhaal; (dikke)
schaduwstreep. (sonnets**, m. = zonnewijzer.
StOartentoett, = schimmerijk. &tartest..
toed, 1. = schaduw (op schilderij); beuzelarij.
SfOntlenseiner, m. = zonnewijzer.
Idiattie'rett, ftw. = (af)schaduwen, schakeeren, nuanceeren. StOnttie'rung, m. —, —en
= schaduwing, schakeering, nuanceering.
schaduw-, lommerrijk.
nuance. 1fOntlig
—It = (eig .) geld-, juweeleactatele, w.
kistje, kassette ; (meest) privaatkas. SiOntutilen.
ctelber,
= privaat-inkomsten.
Se6a#, m. —es, ettite = schat, rijkdom, schatkist; lief, vrijer, jongen, vrijster, meisje,
schatje; [schatting, belasting]. SitaCanttlei.
futtg, w. schatkistbiljet. lefialOar = schatplichtig. frOdlybar = te schatten, te taxeeren;
te waardeeren, waardeerbaar, gewaardeerd;
31)r 1.. es ed)reiben = IIw zeer geeerd (zeer
gewaardeerd) schrijven. Citybarfeit, ID. — =
waarde, verdienste. SOFtifitten, I. —s, —
schatje, liefje. 1tOtit'ien, idttn. (I).) = schatten,
taxeeren, waardeeren, achten; meenen, denken;
auf (9Iff.) = schatten, taxeeren op; id)
fdretf3e es mir Bur Ore = ik stel er een eer in,
reken 't mij tot een eer; g ef ?it t= geacht, gewaardeerd. 1fOittlessiitstert = achtenswaardig,
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gewaardeerd. Stbatier, m. —s, — = schatter,
taxateur. Sttagrartiber, m. schatgraver.
St§airfammer, w. = schatkamer, thesaurie.
= kanselier van de schatec4alrfan31er,
kist (in Eng.). terliaVaftett, m., iftift4ett, 1. =
d)at'%
geldkist, kassette; Scbatlüftd)en,
f eiftlein = (ook boektitel) keurgave e. d.
StOati'meifter, m. = schatmeester, -bewaarder,
(soms) penningmeester. fAalpfleifteramt, 1. =
schat-, penningmeesterschap. atrOftitOtig =
schatplichtig. ettalrft§eitt, m. = schatkist—, —en = belasting
biljet. ScOat'iung,
(volgens aanslag). erbitTiung, —, —en =
schatting, waardeering, taxatie. SiOtitlung6.
Wert, m. = geschatte waarde. eitairtveCel, m.
= schatkistwissel.
Zeftau, w. —, —en = tentoonstelling, schouwspel; bezichtiging, schouwing, monstering; Sur
S. (aus)ftellett = ten toon stellen, uitstallen;
3ur i3ffentlicben a fteben = openlijk te kijk
staan; etw. Sur Z. tragen = iets ten toon
spreiden, met iets te kijk, te koop loopen; [3ur
S. legen = uitstallen; Sur G. fiibren = (rondleiden om te )laten zien; auf bie Z. geben =
uitgaan om een bruid te zoeken]. seOu'itu6s
rteltung, w. = tentoonstelling.
Schaub, m. —(e)s, —e u. Gdgmbe = stroowisch,
boschje stroo.
—tt = (lang) overkleed, mantel
StOau'be, w.
(15de, 16de en 17de eeuw).
ft0au'begierig = kijklustig. 04au'bvot, 1. —
toonbrood. Sihau'bube, = kijkspel. Stbau's
biitjne, w. = (schouw)tooneel.
Zttau'ber, m. —5, — huivering, tilling, ijzing;
[schroom, eerbied, ontzag]. frOnteberregenb,
.haft = huivering-, ijzingwekkend, verschrik— = afschuwekelijk. scbau'berOaftigteit,
lijkheid, ('t) ijzingwekkende. Mateb(e)rig =
huiverig, huiveringwekkendi. [fciptu'berlitfi =
huivering-, ijzingwekkend]. fc§tuti bertt, fcbw.
(b.) = huiveren, rillen; trillen; id) fd)aubere,
mtr (mid)) fcbaubert = ik huiver, ril ; uns
fcbaubert eitt fftettfcb, bet = ons doet een
mensch huiveren, die...; f ..be Stifle = huiverende, huiveringwekkende stilte; bie f bite
63ette 't ijzingwekkendste tooneel. frftattbe.
OW (stud.) = fcbauberbaft. 14au'berVolt =
ijselijk, ijzingwekkend.
1c§ateett, fcbtv. (1.) = zien, kijken; aanschouwen;
schouwen, keuren; er fcbaut Derlegen traurig
brein = hij kijkt verlegen, treurig; vgl. tr au en.
Zttitu'enbe, 1. = staaleind, omslag.
I. ettan'er, m. —s, — = (hevige korte) bui
(regen, bagel, onweer). II. ec§au'er, m. —s, — =
huivering, tilling, ijzing; aanval (van koorts,
smart e. d.); eerbiedige schroom, ontzag. III.
Stbau'er, T. —s, — = (gwst.) afdak, (be)schutting; schuur, loods. IV. Sc§au'er, m. —s, — =
schouwer, keurder; ziener, profeet. V. St*tu'er,
sjouwer(man).
—
m.
Zdjiiteerc4en, 1. —s, — = buitje; rillinkje, kleine
aanval; afdakje ; schuurtje; (vooral) stuip(je).
Zt§au'erbeauta, 1. = gruwelstuk, vgl. sit ii cf.
arbatt'ergelOtte, = ijzingwekkende, akelige gesctiedenis, om van te rillen. libatt'erin
ijselijk, akelig, huiveringwekkend; (van 't
weer) buiig, kil.
= sjouwers, sjouwerlui.
Stbau'erleute,
fcipau'ettirb = [huiverig]; akelig, ijselijk, huiveringwekkend.
StOatt'ertnann, m. = sjouwer(man).
fiOau'ent, fchtv. (1.) = huiveren, rillen; een f. .bes
exempel = een ijzing-, afschrikwekkend voor-
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beeld; es fcbctuert burd) bie pollen 13appeln er
gaat een huivering door de hooge populieren; es
Ichauert = 't regent, hagelt, sneeuwt hevig, 't is
erg buiig.
Zr4au'erlinaebt, w.; gitiiit, 1.; .tat, w. akelige,
ijzingwekkende, afgrijselijke nacht ; a., ij., a.
stuk (draak, gruwelstuk); a., ij., a. daad.
fcbau'erVolt ijzingwekkend, ijselijk, afgrijselijk. Ce(bau'erWeib, 1. = leelijk, akelig vrouwspersoon.
acbau'effett, f. = staatsiemaaltijd, -schotel
(alleen om te zien, vgl. 6d)augericht).
—n = schop (voor nand, kolen
ZtOttulel, v).
e. d.); (vuilnis)blik; schoep, schepbord (aan een
waterrad); blad (van roeiriem, anker e. d.);
gewei (van den volwassen eland e. d.). 1c#aulet.
fiirmig schop-, schepvormig. Sibauleige.
Weib, [. = kroongewei. Sc4aulefutattit, m. —
flood, vriend Hein. 1(ftattleitt, fcbtD. (1).) = (om)scheppen, graven, delven, schoffelen. VOW.
fetettb, 1. = scheprad. SiOattletitiel, m. = steel
van een schop. Sttatefettveet, 1. = kettingmolen.
sc§aulettfter, 1. = (winkel-, uitstal)raam, -kast.
eau'gericht, I. = parade-, pronkschotel.
Z(tau'aerfitt, 1. = Steiger, tribune. Cieftaultug,
m. = vliegdemonstratie. Sc4aulittu6, 1. —
schouwhuis (voor liken). ZrOulatten, m. zie
cb auf en fter.
—11 = schommel, schop, wip.
arhau'rel, w.
schommel-, wipplank.
Zrbaufietbrett, 1.
Otbau'relbub, m. = (bed.) autobus.
fe0auleln, id)w. (b.) = schommelen, slingeren.
et§auletOferb, f. = hobbelpaard.
grOau'rell Oolitif, tv.; .itubt, m.; tit)item, I. —
schommelllpolitiek (baskulepolitiek); -stoel;
-systeem (baskulesysteem).
Sibaurter, m. —s, — schommelaar.
Sd)auluit, tv. = kijklust. Ickulultin = kijklustig, -graag.
Zdjaum, m. —(e)s, SdAume = schuim; ed). nor
bem afluttb schuim op den m. (van woede);
3u Scb. werben = in rook opgaan, to niet gaan;
Zrdume finb Scbliume = droomen zijn bedrog.
Ittaum'atlig =schuimachtig. Itbaum'bebedt —
met schuim overdekt. CtOnum'bier, 1. =
schuimbier. St§aum'biale, w. = schuimblaasje.
84) an'uteiftev, m. = keurmeester, inspekteur.
fOu'utett, fd)a). (1.) = schuimen (i. a. b.); mousseeren. icOettentettb schuimend, mousseerend.
fc§atmegeboren uit 't zeeschuim geboren;
bie ..e = Afrodite. 20auttt'gotb, 1. = klatergoud. fc§au'utig = vol schuim.
= schuimlispaan;
w.; sfette,
4etting (mondketting van een paard).
Zdjaumleaut, 1. = veldkers.
SOattut'lltaffel, m.; m.; w.;
.Weitt, m.=schuimillepel; -klopper (-maker; ook:
kwakzalver; ophemelaar) ; schuimende zeep;
schuimende (mousseerende) wijn (champagne).
e(§aultilitto, w. = medalje, gedenkmunt,
-penning. aci)aulitali, m.
schouwplaats,
tooneel; politifcber S. = politiek tooneel.
ecOau'ri, 1. — sjauri (d. vergadering van
stamhoofden in 0.-Afrika; ook oorlog, strijd).
fchau'rig zie fcbauertg.
Scbaulaal, m. = toonzaal, -kamer. (Ott aulOiel,
1. = schouwspel, tooneel(stuk), uitvoering; (ook)
schouwburg. Orbaulpielbittter, m. = tooneeldichter, dramatisch dichter. 0c4attlOielbie§.
tung, 13.1. = tooneelpodzie, -stuk, dramatisch
gedicht. CetOate1Pieler, m. = tooneelspeler.
ZOttulVieleritt, tv. —, —nen = tooneelspeel-
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ster. it§an'tpielern, fcbro. = (eig. en fig.)
komediespelen. acbaulpieliptud, = schouwburg. St§au'fOieituttit, w. = tooneelspeelkunst.
(i4attiVieticOute, w. = tooneelschool. 6c§au'.
ftettung, w. = tentoonstelling, uitstalling, vertoon.st4aultiid, 1. = uitstallingsstuk; medalje;
kijkstuk. ZcOan'ttinierin, w.
balletdanseres.
edyttete, m. —n,
= (juO.) gek, dwaas.
ScOan'tiftt, m. = tafel met toonbrooden. ectau'•
Wyatt, = gymnastiek-voorstelling.
simmer, 1. = toonkamer.
acbe'be,
— = afschrapsel, afval (bij de vlasbraak).
erftebecle, w. = sjebek (een Middel.-zeeschip).
Ztte00, m. —s, —s zie Steit.
I. etterf, tn. —s, —e u.
= cheque. II. Sled,
m. —en, —en, scigere, m.
= gevlekt,
bont Bier (paard, koe e. a.), bonte.
amecibur4, 1.; .formular, 1.;
1. =
chequellboek, -formulier; -wet.
Z(teele zie Sited II. fc4eclig = gevlekt, bont;
er tacbt lid
= hij lacht zich een bolt, een
stuip; (bas ift mir) 3u
= te bout, te gek.
1.; aberteig, m. = chkueflkonto;
-verkeer.
—n = cedul, reel.
St#ei bel, Stte'but, tn.
ItOeel = Scheel: loensch; afgunstig. emeerturrit,
w. = afgunst, nijd.
= afgunstig,
nijdig.
SMerfet, m. —s, — = schepel (ook een akkermaat); vgl. 21d) t. IcOefletn, id)w. (1).): bas
Getreibe id)effelt gut = 't graan geeft rijkelijk.
SMerfellad, m. = schepelzak. Itigrfetweile =
bij 't schepel, bij schepels.
Zt§eiblOen, 1. —a, — = schijfje sneetje, ruitje;
honigraat.
I. Stftei'be, w. = schijf, plak, suede,
(venster)ruit. II. stftei'be: = (elk.) morgen
brengenl ik denk er niet aan!
Itherbenartig = schijfvormig. Sc4ei'benOonig,
m. = honig in de raat. Sttei'benKieten, =
schijfschieten. Scijei'benitanb, m. = schietstand, -terrein. ic§erbentoeile = bij schijven,
schijfjes, sneetjes. ecbei'benWerfen, 1. = ('t)
werpen met de schijf. Zchei'betticiger, m. =
markeur (bij 't schijfschieten).
StOeit§, m. —s, —s = sjeik; 6.411 3slam =
s.-oel Islam. (Moh. opperste geestelijke).
Atib'bar = scheidbaar, te scheiden, ceMei'be,
tn.
—tt = scheede; scheiding, grens. Z(bei'o
bebrief, m. = scheidingsoorkonde, -brief,
scheidbrief.
Scbei'belltunit, AD.; .1finitter, m.; .1inie, w. =
scheilikunde ; -kundige; -lijn (ook: scheidslijn).
SMei'bentatter, w. = scheids-, tusschenmuur.
Stbei'betniinie, tn. = pasmunt. 10erben, it. (b.)
(id) id)eibe, id)ieb; id)lebe; id)eibel geid)ieben) =
scheiden, [beslechten]; 1(0., (i.) = scheiden,
heengaan; fit§ 1(0. = (zich) scheiden, uiteengaan; wit flub geidyiebette Leute = 't is uit
tusschen ons ; aus bem (feittem) llmte = zijn
ambt neerleggen, ontslag nemen; aus bem
Leben 1. = babin 1. = sterven, overlijden.
ft§ei'benartig, .fbrutig = scheedevormig.
Ott ei'bellOuntt, m.; ■ Itunbe, w. = punt van
scheiding (kruispunt); uur van scheiding.
ecbei'beWanb, W. = tusschen-, scheidsmuur (eig.
en fig.). eMerbernaller, = sterk water, salpeterzuur. attei'beweg, m. = kruisweg, twee-,
viersprong, scheiweg; am S. fteben = (ook) van
twee den moeten kiezen. Stteibling, m. —s, —e
= akkergrens. ZMerbung,—, —en =
reden,
scheiding. se0ei'buttgOottutb, m.

Scbeitelfiippd)en.

grond voor echtscheiding. eitei'buttgatiage,
w. = aanvraag tot echtscheiding; bie S. eitt=
reiten
echtscheiding aanvragen.
cf) e i cb
c§eit zie
Scbein, m. —(e)s, —e = schijn, schijnsel; licht,
glans; bewijs, biljet, briefje, muntbiljet, papieren geld; mie eitt S. einbergeben = als een
schim rondloopen; (in kalenders) neuer, alter,
voller S. = maan; fid) ben S. geben = zich
't voorkomen geven, 't laten voorkomen; Sum
S. = voor den schijn; bem S. nab= schijnbaar ;
um ber Cade erten S. 3u geben = om de zaak
(nog) een glimp, een schijntje te geven; er
fiat auf return S. = hij staat op zijn '(vermeend) recht; bie %den 3eigen beuer febr vide
S e = de wijnstok heeft dit jaar veel bloesems.
Stbein'angriff, m. = schijnaanval. icOein'bar
= schijnbaar; [duidelijk, zichtbaar, waarschijnlijk]. Sciyinqbarteit, w. — = schijnbaarheid.
eMein'IlbeWegung, w.; tbeWeid, m.; .bilb, 1.;
^
m. = schijnilbeweging, -bewijs; -beeld;
-christen.
f. = hersenschimmig ding. act elle.
•
m. = schijnhuwelijk. ftbeilten, it. (b.) (id
fteine; fcbiene; fcbeine! geftienen) =
= schijnen, lichten, schitteren, [in schijn zijn;
er will nidt ft. baf3 er mid) nertreibt = hij wil
den schijn niet hebben, dat...]; (ber 13orfcblag)
fteint mir = lijkt me.
Zit ein'Ilfreube, w.; .freunb, m.; .friebe, m. —
schijnilvreugde; -vriend; -vrede.
Ittein'frontnt = schijnvroom, schijnheilig.
Stbein'Ufammigteit, w.; .frut§t, w.; .getectt, 1.;
geleiglamteit, w. = schijnlivroomheid;
-vrucht; -gevecht; -geleerdheid.
Zit ein'llgelebrte(r), m.; sglaube, m.; •gitid, 1.;
-gripe; .grunb, m = schijntigeleerde; -geloof ;
-geluk; -grootheid; -grond (-reden)
= schijnheilig.
w.; .0ervicOaft, w. =
-heerschappij.
stoei
• n'tioffnung, w. = bedrieglijke, valsche hoop
m.;
eMein'Ilfampf, m.; gtauf, m.;
iranneit, m. = schijnilgevecht; -koop; -koning; -ziekte (voorgewende ziekte).
eiteitentatober, 1. = misleidende beweging,
lapmiddel,
schijnmanoeuvre.emeitentittel,
palliatief. Zrbetn'recOnung, m. = konto finto.
Z(bein'tob, m., IMein'tot, 9Ibi. = schijndood.
Sctein'lltugenb, w.; -libel, 1.; .urfacte, w.;
g bergniigen, 1.; .berfauf, m.; abertraft, m. =
schijnildeugd; -kwaal (ingebeelde, voorgewende
kwaal); -oorzaak; -vermaak; -verkoop; -kontrakt (-verdrag).
acbeinlueflel, m. formawissel.Seftettnuerter,
m. = zoeklicht, lichtwerper, reflektor. et4eitt's
Wien, = schijnwezen; simulatie. erbeite.
Witttber, 1. = schijnwonder, schijnbaar wonder.
attieifx, m. = schijt, stront. p4eilen, ft. (1).)
(id) fcbeif3e; ftif3; itiffe; fteii3e! geftiffen) =
schijnen.
adoit, 1. —(e)s, —e(r) = brandhout, blok;
[S ..er ook : wrak, overblijfselen; 3u G .. ern
gebett = schipbreuk lijden, te gronde gaan]; (er
bat) ein S. im 9iiiden=een bezemsteel ingeslikt.
St4eile1, m. —s, StO., —n = kruin
(van 't hoofd), scheiding (in 't haar); (fig.)
hoofd; top, kruin (van een berg); toppunt; hoekpunt; y am S. his Sur Sebe, p orn Wu3 biz Sum
Sd). = van top tot teen; im St. fteben = in
't toppunt staan (van de von bijv.). Sifjet`telbein,
1. = schedelzijbeen. affieilettitAnfien, 1. =
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kalotje. 64eFtellittie, = vertikaal.
f4ertetst, Km. (b.) = scheiden, een scheiding
(in 't haar) maken. 64eilettututt, m. = top (van
een hoek), hoekpunt; toppunt, zenith. ft§eilel.
loodrecht, ecteiletwert, m. = meestret4t
voorkomende waarde, maximumwaarde.ech eV.
overstaande hoek.
teltvinfel, m.
mertest, fd)w. (h.) = (hout) kloven. eMeiler.
baufe(n), tn. = brandstapel. le§etitent,
(1.) = schipbreuk lijden (ook fig.). edgit'bauer,
m. = houthakker. 1. = gekloofd
hout, (hout in) blokken.10eirreibt=rechtlijnig.
I. adjele0, m. u. —(e)s, —e = (gwst.) schuit.
II. 241014, tn. —(e)s, —e = eland.
StOef'be, w. = Schelde (riv.).
—n = (dunne) schil, hull. ic§er.
tv.
(1).) = (af)schilferen.
fen, f4eliferts,
ichell(e)vig = schilferig.
ettiertad, m. = schellak.
stfiefilfiett, 1. —s, — = schelletje, belletje.
Sctetile, —n = schel, bel, klokje; oorveeg; (in 't. kaartspel meest mv. ed)ellen)
ruiten; boei (aan handers of voeten); ring, klamp
(aan een goot); (nrbb ) schil; bie G. Bieben =
aanbellen; vgl, ant) tingen. etijellentannefeb
mad)en = belletje trekken. ittellest, fcbtr. (I).)
= schellen, bellen; es bat gefd)elit = er is gebeld; bem Refiner = om den kellner bellen.
et§ellettbautn, nt. = belletjesinstrument; (een
plant) klokjes-, belleboom. 434 ellenbtiuntiben,
1. = trilgras.
=
st§etlenliab, 1.; .bube, m.; .baute, w.
ruitenliaas; -boar; -vrouw enz.
ec§erlengelaute, = klinken van de
klokjes, klokkespel, klokjesgeklingel, belletuig.
ettellettbalObanb, = haLsband met belletjes.
attet'lenta00e, tv. = narrekap met belletjes.
64erlettlibittten, m. = bellesle(d)e, arreslee.
= tamboerijn. ethetiten.
sc§ei'lentroututel,
Aug, m. = schelkoord.
m. = schelvisch.
ett elVbautmev, m. = snapper.
eitell'bettgit tie 6 d) lbeng ft.
sibettifraut, 1., .tvuri, tr. = stinkende gouwe.
st§eint, m. —e = schelm, schurk, deugniet, schalk, guit; antler 6. = arme drommel;
Toter 6. = looze guit; ein 6. gibt mebr als er
bat = niemand kan weer geven dan hij heeft;
er bat ben 6. im Mahn = hij is een looze vos,
vgl. belf3en I, 6d)alf. Sitel'utenftveitb, m.,
= schelmstreek, -stuk. erbeintereV,
•itiid,
schelmerij feljel'utift0 =
w. —, —en
schelmsch, schelmachtig, schalksch, guitig.
MUM, w. —n = standje; 6. befommen =
brommen, knorren, een standje krijgen. frbet'.
ten, rt. (b.) (bu er fcbalt; idgalte;
!tilt! gefcbolten) = [noemen]; (einen) beknorren; (auf einen) brommen; (mit einem)
kijven; flucbett unb = vloeken en kijven; er
noemen.
Iiii3t fid) gntibiger ben f. =
430eller, m. —5, — = brombeer, kijver.
sioeittoort, = leelijk woord, scheldwoord,
Zdjeltta, —s, —s —ta = schema, model,
overzicht. 14entalifrO = schematisch. froenta.
= schematizeeren, in een
tilie'ven, fcbm.
schema brengen. eflomatiOltutO, m. =
schematisme: (handelwijze naar een bepaald
model, alleen hoofdtrekken worden aangegeven).
m. —5, — = voetbankje, tabouret,
laag stoeltje, krukje, schahel'.
ec§e'usett, m. —s, = schim, schaduw(beeld).
fc§e'utetthaft = als een schim, schimachtig.
eijenf, m. —en, —en = [schenken], herbergier.

edict gettamt.

Schenk-, winterbier (dat niet
e4entibiev, 1.
—n = herlang kan liggen). St§en'te, w.
berg, kroeg; (bat).) bierstalletje, tapkast.
m.
—s,
—
=
schenkel,
dij
; been (van
etten'tel,
passer, hoek, tang, magnet e. d.).
SOntlellIbrucb, m.; gumbo', m.; ottublel, m. =
dinbreuk; -been; -spier.
Icten'ten, fcbtu. (h.) = schenken, ingieten; (bem
Stinb) de borst geven ; (bier, wijn) in 't klein verkoopen; schenken (ten geschenke) geven;
(strafe, ecbulb) kwijtschelden, schenken; rid)
etw. 1. = van lets afzien; (bas lit bir) nid)t get,
fcbenft = niet kwijtgescholden; etw. gefcbenft
befommen = lets ten geschenke krijgen; vgl.
0 au I. soen'tettautt, 1. = schenkambt.
et§en'ter, m. —s, — = Schenker, gever.
Sibettiferist, w. —, —nett = schenkster, geef= verster, donatrice. geoettVgeret§tigteit,
gunning(srecht). ecijettrbatt6, = herberg.
egoettlin, tv. —, —nett = schenkster. ec§ettr•
!alum m. = buffetchef. eitentIntibtfien, =
herbergmeisje, buffetjuffrouw. Stbettrrecbt, 1.
= vergunnings(recht). (sit entiftube, w. =
gelagkamer. GrOttEtile6, m. = schenktafel,
buffet, dressoor. ectenlung, w. —, —en =
schenking, gift, dotatie. et§ettlungObrief,
•urfuttbe, w. = schenkingsbrief, -akte.e4ent's
tom, m. = herbergier, waard, kastelein. ectettf'
tvivtltb aft, w. = herberg, wijn-, bierhuis, tapperij.
MOO = (nbb.) scheef.
100'0m, fcbw. (b.) = (gwst.) rammelen,
ratelen, kletteren, rinkelen.
atter, m. —(e)s, —e = (gwst.) mol.
eiterItaunt, tn. = kettingboom (wev.).
—n, (ebb.) e4ev'ben, tn. —s,
acteebe, m.
— = scherf; (bloem)pot; monocle; (bit.)
(nacht)pot. Sc§er'bet, tn. —5, — = (aarden)
pot, scherf. et§ev'bettgerictt, f. = schervegerecht, ostracisme.
Scherbett', 1. —(e)s, —e = sorbet, koeldrank, Us.
Stteebeutel, m. = scheerzak, -tasch.
edOe're, w. —n = schaar (ook van een
kreeft); dissel; einen in bie C. nebmen = iem.
kort houden, onder strenge tucht nemen; bie
grope 6. filbren = 't hooge woord hebben;
u. fcbw. (T).) (bu
ook = d) e(n) frfo'rett,
[fcbterft u.] fcberft, er [fcbiert u.] id)ert; id)or u.
fcberte;
Utter!
fcberei
u.
fd)erte; fdbre
gefdpren u. gefcbert) = Mad :) scheren, knippen, snoeien; (bie .2eute) snijden, afzetten,
plagen, ergeren; (jett fd)ready) aangaan; was
id)ert bid) bay ? wat gaat jou dat aan? bas
fd)ert mid) nid)t = dat kan me niet schelen,
daarover bekommer, bekreun ik me niet;
scheren, spannen; fic§ f. = wegloopen, zich wegscheren, zich nit de voeten maken; fd)er bid)
Bum %cute! = loop naar den duivel; gcb um etw.
= zich om lets bekreunen, bekommeren; la13
laat mij met rust, ongemid) ungefcboren
moeid; vgl. Stamm, tttfcben. ett e'vest.
141eifer, tn. = schareslijper; (berl. ook) fietser;
(er bat) einlaunbitild wie ein G. = een bek als
een vischwijf. istbeirev, tn. —s, — = scheerder ;
mollevanger. echererei', —, —en = plagerij,
geharrewar; G. mit einem habett = geharrewar,
ruzie, gezeur met iem. hebben.
etterfleitt, 1. —s, — = kleine munt, penningske, kleine bijdrage; fein 6. mit beitragen =
zijn penningske bijdragen, (ir.) ook een dint
in 't zakje gooien.
(gerechts)dienaar,
etter'ge, tn. —n, —n
diender, dieveleider, beulsknecht. ec§er'gett.
= betrekking van diender enz., vgl.
and,
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verachtelijke
6 dj erg e. et§evigenbienit, m.
politiedienst, beulsdienst.
ec#e'rif, m. —s, —s = (Arab.) sjerif (een
titel).
(laken)scheermachine;
ecter'utalc§itte,
(blik)snijmachine.
=
(obb.)
woelmuis; (ook wel)
sciier'ntaud,
mol. eifierIntiufer, m. —s, — = mollevanger.
StOer'lltneffer, 1.; 4110, tn.; .turf), 1. = scheer11mes; -tafel (lakenf.); -doek (-servet).
Sci)ertuen'iel, frOertnen'aeta zie 6 cbartv...
scheerwol.
ScOevluelle, tn.
Odom m. —es, —e = scherts, grap, aardigheid,
gekheid; boert, kortswijl; [liefdegodje]; ot)ne
S., S. beileite = zonder gekheid; aus, im C.
(etw. tun) = voor de grap; etw. nur im 6.
fagett = voor de grap, uit gekheid, in scherts
iets zeggen; Tanen 6. mit einem treibett = iem.
voor de mal houden; feinen 6. mit etw treiben
= grappen met iets maken. seherzan'do (spr.:
sker...) = scherzando, vroolijk en los. ft4ef•
ien, PP). = schertsen, gekheid maken,
boerten; (er lett nici)t mit fid)) spotten.
ectgeseu g , 1. = scheertuig, scheergereedschap.
414)erefrage, W. = schertsvraag.ecteregebie6t,
1. scherts-, grappig gedicht. Aeretiaft =
grappig, schertsend, komiek, boertig. ecterr.
Oaftigteit, w. — = grappigheid, boertigheid,
spotlust. fcbeveliebenb = vroolijk, opgeruimd,
blijgeestig. etteviltante, m. spotnaam.
ec4er'bo (spr.: steer..), 1. —5, —s u. ..ai =
scherzo. fiterriveife = schertsenderwijze, voor
schertsend woord,
de grap. Sc4er&luort, f.
aardigheid.
I. Kea (Mi.) = schuw, vreesachtig, bang; (van
paarden en fig.) schichtig; [vreeswekkend, bedenkelijk]. II. Zdieu, W. — = schuwheid, vrees,
schroom(valligheid), angst; [er mir eine G. —
een afschuw, een gruwel voor mij]; ot)ne 6. =
zonder schroom, zonder schaamte, zonder iets
te ontzien.
Sc4eu'r§e, W. —, —n = vogelverschrikker.
10eulten, icbtv. (I).) = op-, weg-, verjagen,
-drijven.
e*Wet, 1. zie Cdj eufal. frOeu'en, fd)w. (1).) =
(etw.) schuwen, vermijden, ontzien, schromen;
= geen moeite,
Leine Diftbe, Leine Stollen
geen kosten ontzien, sparen; vor (Dat.) =
voor jets schuw, schichtig worden, (terug)schrikken; 114 f. (nor, Dat.) = bang zijn,
terugschrjkken (voor), opzien (tegen), schromen;
zich schamen (voor); val. Weuer, red)t I.
e goeteev, W. -, —n = schuur.
esteu'erbiirite, w. = boender. ei§euereii,
-en = schoonmaak.stfpu'evfat, 1. = waschvat,
-teil. etbeu'erfeit, 1. = groote schoonmaak.
etteseerfrau, w. = werkster, schoonmaakster.
ecOcu'erictl4en, m. = wasch-, poetslap; vaatdoek; dweil; (berl. ook) voile; eiteteerleitte,
werkW. = (voet)plint. edfreu'enstagb,
ster, schoonmaakster. fMeu'ern, (I).) =
schuren, poetsen; (ben gui3bobett) vegen, opnemen, dweilen; einem ben Slopf. 1. = iem. de
ooren wasschen. eioeueffattb, m. = schuurzand.S4eu'ertag,m. = schoonmaak-, poetsdag.
eiteu'evtucO, 1., •Wifc4, m. = poetslap, dwell.
.leber, 1. = ooglap, -le(d)er,
et4eultappe,
-klep.
eioeulte, w. —tt = schuur, loods. ecoeultets=
dorscher; er frif3t wie ein S. =
breftter, m.
hij eet als een houthakker. etteteneutov, 1.
schuurdeur ; vgl. aB inf.
ec§eulat, 1. —(e)s, —e = monster, gedrocht,
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vogelverschrikker. frOeuirlir4 = afschuwelijk,
verschrikkelijk, monsterachtig, gedrochtelijk.
ec§euirliVeit, w. —, —en = afschuwelijkheid enz., vgl. icbett1311d).
zie
scijibbaleti), —s, --s u. —e = (Or.) sjibboleth (eig. naar"); herkenningswoord.
—, —en = laag (ook fig.), bedding;
stapel; werktijd (tot de pauze); rusttijd; ploeg
(arbeiders); [rij, erfdeel, erfdeeling]; 6.I =
ophouden! 't is tijd om te rustenl 6. macben =
ophouden (met werken), rusten; (fig.) mit etw.
6. macben = er een einde aan maken. 14idrten,
id)u). = in-, afdeelen; in lagen leggen,
vlijen, schikken; (im 6d)iffsraum) stuwen;
(bola) opstapelen; (de erfenis) verdeelen.
ftfildrtettWeife zie id)id)ttn elle. out
= opgestapeld bout. emortotot, m. =
normaal dagloon. eiticOntteifter, m. = ploegbaas. eioicbt'Alut, m. = afloop van 't werk.
Sc§iOluttg, tn. —, —en = in-lagen-leggen,
vlijen, ligging van lagen, stratifikatie. Kittes
We* = in lagen, laagsgewijze; in ploegen.
eioic§tInet§fel, m. = wisseling van de
ploegen; mit 6. arbeiten = met wisselploegen
werken.
I. emit, m. —(e)s = fatsoen, nette vorm(en),
manier; (obb.) gunstige kans; iim 6. fan =
in orde zijn; atter S. = in wanorde; etw.
bringen = lets weer opknappen,
wieber in
in orde brengen. II. frOid (214) sjiek, fijn,
net.
Icfm. (ti.) = sturen, zenden; [ordenen,
inrichten, beschikken]; id icbide es 31ptett= (ook)
ik zal 't u laten bezorgen ; nad) bem Zoftor —
om den dokter sturen; nad) Ytaffee = om
koffie sturen, koffie laten halen; fie° 14. =
gebeuren, uitkomen; passen, voegen, betamelijk
zijn; zich schikken, zich voegen, zich regelen,
geschikt zijn; was fein loll, id)idt rid) = wat
gebeuren moet, gebeurt; es icbicfte gerabe
fo = 't kwam juist zoo nit, 't gebeurde juist,
't toeval wilde juist; bas Pith rid) nid)t ffsr
Cie = dat past u niet, is niet betamelijk voor
= zich naar iem. voegen;
u; rid) in einen
= zich naar de tijdsomstanitt bie 3eit
digheden schikken, voegen, regelen; ficl) au aliem
= voor alles geschikt zijn; er fd)icft [id)
p ortrefflid) au reinem ,errn = hij past uitstekend bij .; [[id) = zich gereed maken;
bet immel idyidt [id) aum 9legen staat naar
regen]; vgl. 9Ipril.
Kiefer = (jUb.) sjikker, dronken.
14istlic4 = geschikt, passend, betamelijk, fatsoenlijk, voegzaam, net. StbitfilitOteit, w. —
= gepastheid, betamelijkheid enz. emirtico.
feitageffilg, 1. = gevoel voor, van betamelijkheid, netheid, fatsoen.
cee0itrial, 1. —(e)s, —e = (nood)lot, (voor 't
meerv.) lotgeval, wederwaardigheid.
= noodlots-, schikgodin.
falOgOttin,
ectidlalbfcbitige, M. = slagen van 't lot,
beproevingen. eft idlaidtragübie, = noodlotstragedie. edjidlatOtiide, w. = gril van 't
lot. ec§idlatOlvet§fel, m. = wisselvalligheid
van 't lot.
—n = (iiib.) (niet-joodsche)
ettidle,
(nietmeid, sjikse. egtierfel, 1. —s, — =
joodsch) meisje.
zending, schikking,
—, —en
Stfile'rung,
beschikking, bestiering.
er§ib'bebolb, m. —(e)s, —e = (gwst.) libel

e.

(insekt).
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Attilie'befenfter, 1. = schuifraam. ft§fe'ben, ft.
I (b.) (id) fdyiebe; id)ob; lc/Abe; fotiebel geid)oben)
= schuiven, kruien; (hand.) prolongeeren,
kontinueeren; (uit winstbejag) knoeien, zwendelen; (berl. ook) loopen; etw. beireite icb. = jets
op zij zetten; ben Starrett, bas Rab de
kar (den kruiwagen), de fiets voortduwen; einen
= iem. er toe brengen (lets te doen); einen
in ben Sad idyiebett = iem. de baas worden;
(etw. non lid)) afschuiven; einem etw. in bie
Sdyttbe iem. lets aanwrijven, de schuld
van lets geven; fit§ lc* = langzaam voortgaan,
zich
voortbewegen; idyieb bid) = maak dat
I)<
je wegkomt; (bag Oebiiube) bat rid) gerd)oben
= is uit zijn voegen getrokken. Stbie'ber, m.
—z, — = schuiver, duwer, boomer; kegelaar;
schuif, klep, luik; schuifring (van een paraplu,
bears enz.); grendel, wervel; (oven)schop;
handlanger, zwendelaar, o-w-er. Zt4fe'ber%
neft0aft, 1. zwendel, o.-w.-makerij, kettinghandel. et§fe'bering, In. = schuifring.
Stbie'berljtaften, m.; .itattge, w.
(stoom)schuinkast; -stang.
ISMie'beiltor, 1.; %wattb, w. = schuiflideur;
l -scherm (coulisse).
Ze§ie'bung, w. —, —en = wringing; kontinu
eering, overdracht op volgende rêkening,
knoeierij, kwade praktijk. Sttie'bung6gelb,
f = call-money.
ftOietb zie
StbiebaIner, m. —s, —
Schiedammer (ook
voor „jenever").
[Istieblit§ = verdraagzaamj.
et§ieb4'll gericOtt 1 . ; '0 0 f, m. (itanbiger S.);
%mann, m.; oritOter, m. = scheidslIgerecht
(rechtbank van scheidsmannen); -gerecht (Hof
van Arbitrage in den Haag); -man; -rechter.
ft§febWri4tertit§ scheidsrechterlijk. st§iebw.
fbrutt, m. = scheidsrechterlijk vonnis, sch . . e
uitspraak. SiiiebWbertrag, m. kompromis.
ft4ief = scheef (hoek, toren, beenen, oordeel,
gezicht); schuin, schuinsch (lijn, richting, viak);
krom, scheef (beenen, news); in etuer 1.. en
Sage lein = in een scheeve, valsche pozitie
zijn; ein f.. es Maul macben. = een scheef,
leelijk gezicht zetten; (bie Cade) gebt
-loopt verkeerd, mis; etw.
nelyttten = lets
verkeerd opnemen, lets kwalijk nemen; 1d)
laubett
zich 'een bochel, zich krom lachen;
vgl. Obene, laben, id)iefgewilett. et fief'.
Watt, 1. = begonia. ScQiele, w.
—n =
scheefheid, schuinte, helling, hellend vlak.
stftiefer, itt. —5, = schiefer, lei(steen);
schilfer; (gwst.) er bat einen Sd). = hij is
-nijdig. Z4ielerart, w. = lei(steen)soort, -aard.
leisteenachtig. arOieletbiatt,
ftOieferattig
= leisteenplaat, -schilfer ftfiieferbtau =
lei(steen)blauw. ZtOielerbtott, m. = leisteenblok.
Zt§ieferlIbreMer, m.; %brutO, m.; :bad, 1.;
%better, tn.; .farbe, w. = leillbreker (-kloover);
-groeve; -dak (leiedak); -dekker; -kleur.
ft4felerfarbig = leikleurig.
StQielerlIgebirge, 1.; .getteitt, 1. = lensteengebergte; -gesteente.
ftftielerig = leisteenachtig, schilferig; (gwst.)
nijdig, driftig, prikkelbaar. ItOiefern (WO),
ftl)w. (b.) schilferen, in bladen loslaten;
ook = nergeln; (ben Weinberg) met klein
leisteen mesten, bestrooien.
1)

= leisteenplaat. Stbiefer%
OcbieferWatte,
Ittitht, w. = leisteenlaag. Stlielerftein, m. =
leisteen. Stbielerftift, m.
griffel. ecOielet.
lei. St4felerWanb, w. = leisteentafet, w.
rotswand.
't (leelijk) mis, aan
lePergeWidelt: fd). rein.
verkeerde Bind hebben, zich leelijk vergissen.
ScOfertieit, w. —, —en = scheefheid.
met een scheeven mond. fc4fer%
mating
nafig, %Muffin = scheefneuzig, -hoekig.
ItOlefrig zie icbieferig.
(gwst.) leelijk, min. Icklen'beinig =
krombeenig.
I. itt
scheel zijn, sch. zien,
icbw. (ti.)
loensch zijn, 1. zien; gluren; (eon einem
R3eilpiel, einer erthirung u. onjuist zijn,
mank gaan; er icbielt mit ben leinen = hij
loopt te zwaaien, is dronken. IT. eMielett, 1.
—s = ('t) scheelzien, scheelheid.
frOielenb = scheel(ziend), loensch; onjuist,
eenzijdig; overhellend naar, een zekere nuance
vertoonend. eCeler, m. —a, — = scheelkijker, scheele.
StWe'mann, m. = schieman. eitielnann4garn,
1. = schiemansgaren; (ook) pruim-, kauwtabak.
atOien'bein, = scheen(been). etWe'ne,
—n = (wiel)band; spalk; rail, spoorstaaf;
scheen-, arm-, kniestuk (oude wapenrusting).
(een red) beslaan; (arm,
fctie'nett, id)w. (b.)
= spoorweg,
been) spaiken.Sebie'nettbabit,
-lijn, -baan. Stbie'netteilett, 1. = railijzer.
St4ienettgeteife, 1. =
ettiieltentontatt,
m. = railkontakt. Zttie'nennel, 1. = spoorstavenet. GtOie'nenftrang, m.
spoor(weg,
spoorweg.
-lijn). ZtOie'nenWeg, m.
ft4fer = rein, zuiver, klaar, louter; schier,
bijna, haast; 1.. es Wleiid) = vleesch zonder
been en vet.
m. —s, —e = scheerling, dolle
kervel.
ZcOier'listOlbec4er, tn.; %gift, I.; %thud, m. —
scheerlinglibeker (giftbeker); -gift; -drank.
ZtOie'rung, to. —, —en = (nbb.) schering;
S. uttb lattitlag = schering en inslag.
StOiefbatin, w. = schietbaan. Ithieffbar =
bereikbaar (voor de kogels). Sthieffbaunduotte,
w. = schietkatoen. ZeOlefbebart, m. =
munitie.
I. pt ielen, ft. (b.) (id) 1djiel3e; id)o13; 'AAR;
id)iebe! geid)offett) = schieten; (stud. ook) moe• ren, stelen; einen, auf einen, natl.) einem fd). =
iem., op iem., naar iem. schieten; ttad) ber
Sdribe = op, naar de schijf schieten; ber
tit gerdpirett = hij is zot; Oraben, Stanal, Zeid)
= sloot schieten, kanaal graven, dijk
leggen; (bas tit) 3um Gd). = om je dood te
lachen; 3um S. id)att = om te stelen; [telb
= geld (voor)schieten]; f., (f.) = schieten (snel
en met kraeht zich voortbewegen); beruor, l)erab,
burd) bie 2uft
naar voren, neer, door de
lucht sch.;
snel opgroeien; in Myren, ins
= in de aren,
Straut, in Garnett (in Saat)
in 't blad, in 't zaad sch.; /alien laten
sch., laten ontsnappen; vgl. $latt, blinb,
llrunb, auf e(n), q3reur3e,
IT. sCelets, 1. —5, — = ('t) schieten; schietoefening; schietwedstrijd, schuttersfeest.
= schieter, inschieter
Stftieler, m. —a,
(bakkerij); ovenschop. St§iefierei', w. —, —en
= schieterij, ('t) schieten. StWeffgetb,
=

Voor woorden met Cidjieb(e)..., die hier niet gegeven zijn, zie men ettjub...
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premie. Z4ierrgeretbtigteit, w. jachtrecht.
24iergetoetir, 1. vuurwapen; (schiet)geweer. Sc4leir4aub, 1. = schiettent, schuttersdoelen.
Sitiefffitpub, m.; stOitte, w. = jachtllhond
(speurhond; aufpariett tide eitt ...hunb); -hut.
m.
Zi§ieffloct, 1. = schietgat.
schietterrein, -baan.
m.
spuit (nl. geweer). Sttieft'lmlber, 1. = buskruit. ecOiefi'Mavte, w = schietgat. ec§ier.
= schietspoel. st4ieffitanb, m. =
10We,
schietstand, -baan. CfCeiflototb, r o. = kogeljachttijd.
vanger. Sttietneit, to.
er#gf, r. —(e)s, —e = schip (ook van een kerk),
schuit, boot; scheepje, spoel (bij wevers enz.);
S. unb Oeicbirr = vaatwerk, gereedschap enz.
Zeijirfabrer, m. schipper, zeeman. (SOM.
faOrt, w. = scheepvaart. Se§irtniotOnbgabe,
scheepvaarttol, -geld. Oc§ifflabraarte,
to.
akte van navigatie.
eitiffaOrtdli gefettfOatt, tv.; •tuttbe, to.; - little,
113. ; :Uertrag, m.; :Wee, F431. = scheepvaartilmaatschappij; -kunde; -lijn; -verdrag; -fondsen
(-aandeelen).
Ittiff'bar bevaarbaar. erbirbarreft, tv. —
bevaarbaarheid. Schifrbatittarbuttg, w. — =
bevaarbaarmaking, kanalizatie. voiff'bau, m.
scheepsbouw. eitirktuer, m. = scheepsbouwer, -timmerman. Stt itt'battertiot, m. =
scheepstimmerwerf. Sc§iff'battuteifter, m.
schipscheepsbouwmeester. Sttiff'brucii, m
= (bij schipbreuk) verbreuk.
ongelukt ; 1. werben schipbreuk lijden;
eel). . e(r) = schipbreukeling. erhiffibriide,
w. = schipbrug. et§iff'tten, 1. —s, — =
scheepje enz., vgl. Sd)iff.
It§ifteu, 1dto. (b.) = per schip vervoeren;
wateren, pissen;
(1.) = varen, zeilen.
schipper, kapitein.
(St§iffer, m. ---5, —
St§ifteritu4bruet, m. schippersuitdrukking,
scheepsterm. eMirterbOrle, tn. = schippersbeurs. ettiffertnabe, m. = schippersjongen.
Schirtertnotett, m. = zeemansknoop
vracht(geld). ecbfflerftetben,
fertOtt, m.
1. = booties-, zeil-, roeiwedstrijd.
zie cbiff abr... ectifflattbe, to. = aanlegplaats.
ethiffdlangelegenbeiten, 1131.; m. ;
•batub, m. = scheepslizaken; -aandeel; -buik
(-ruim).
St4iffnerguttgOgetettlftjaft, w. = bergingsmaatschappij. schifWbeute, = prijs(making). ett6iffaletuegung, w. = scheep(weekdier)
vaartbeweging. ScbiffO'boot, 1.
scheepsboot, nautilus. ee§iffWbirettor, :bid:
boekhouder van de reederij.
ponettt, m.
SOIffd'Ilfrac4t, tr.; :gertit; :grunb, m., :Wen,
m. = scheepsllvracht; -benoodigdheden; -bodem
(-ruim); -boom.
attitWitatter, m. = zuigvisch.
StOittOlMetting, m.; :Oerr, m.; :journal, 1. =
scheepAllhelling; -patroon (-eigenaar); -journaal.
SttftWIlta0itiin, m.; :tntaftrolito, to.; :net,
m. = scheepslikapitein; -ramp; -kiel.
konvooilooper. scbiff6'.
Zi§iffOlIctrierer, m.
w. = scheepsttaffifiaiertmg,
m. = scheepskok.
klassifikatie.
—
mars. ettiffOlrotte,
ZcOgWtorb, m.
scheepskroon. St§itiblunbe, = scheepvaartkunde. Ettittaltinbe, w. = aanlegplaats.
Zebitt#1101, W. = scheepslast. SOI,Wleute,
= schepelingen, zeelui, schippers. e(41,16'.
scheepsmakelaar, kargadoor.
matter, m.

6011fratte.

e4iff6Ittattnit§aft, tv. = (scheeps)bemanning,
scheepsvolk, equipage. voiff6ititelbint“, =
scheepstijding. et§iffWiniete, w. scheepshuur.
tv. = watermolen op een schip.
etottfoltaotiot, = scheepstijding. soiffw.
part, m. u. I. scheepsaandeel. ecOiffaluttitter,
m. = medebevrachter. Sc§itiblutt, m. =
scheeps-, zeepas.
SCIWIlrituttt, m.; :reeber, m.; .1e0nabet, tn. —
scheepsfiruim, -reader; -snavel (-sneb).
emiftwontr, tn. = zog, kielwater. erbitWtau,
= kabel, scheepstouw. ettiffOlottlle zie
91e gift ert onne. SchitWtriimitter, $1. —
wrakstukken. SititWuttfttlt, m. = scheepsongeluk, -ramp. Se0iffWbertetyr, m.
scheepvaartverkeer.achiftWbertneffuttg,
= scheepsmeting. sofwoutoe, w. = scheepswacht,
uitkijk. Sttiti6lverft, u. 1. = scheepstimmerwerf. SttitWtoittbe, to. = scheepslier.
SOiff4'011, m. = tonnegeld. eitiffOltulebad,
m. = scheepsbeschuit.
1. = (obb.) 't geheel van
St§iff' nub
landbouwbenoodigdheden.
Zetiiiten, $1. = Sjileten (Mohamm. sekte).
—n = chikane. etOffaneue, m.
etbita'ne,
—5, —e = chikaneur. fOitanie'rett, ichto. (b.) =
chikaneeren, chikanes maken; treiteren, pesten.
I. ZOO, m. —(e)s, --e = schild (ter verdediging), wapenschild; schaal, schild (van een
sehildpad e. d.); was fiibrt er im e . . (e)? =
wat voert hij in zijn schild? wat is hij van plan?
1. —(e)s, —er=schild, (uithang)bord,
II.
naam-, deurplaat, plaat (van metaal of steen,
als teeken van ambt, betrekking enz.).
= kwartier (in 't wapen).
Sc§itb'abteituttg,
Zdjit'bner, m. —a, — zie ed)fibbilrger.
kraag-, ringmerel.
erijilb'atttlet,
estilb'biirger, = (eig. bwrger uit 't stadje
Sehilda bij Torgau aid. Elbe in de Pruis. pron.
Saksen), onnoozele bloed, domme sukkel.
et4ilb'biirgerftrehb, m. = domme, onnoozele
streak, domheid, kamperstreek.
StOilb'betrft, 1. = schilddak. eMilb'bede, to. =
schilddekkleedje, wapenmanteltje.
broffet, tr. schildlijster. [ecftilbetei', tv —,
—en = schildering, schilderij, ('t) schilderen].
cOil'bever, m. —s, — = schilder; schildwacht.
thirbetOanO, 1. = schilderhuis. etOilb'er•
helium = (sein tot) opstand, schildopheffing. Ictit'bent, id)to. (b.) = schilderen
(vooral met woorden), besciut ven, voorstellen;
[schilderen: op wacht staan, verven]. emu.
berung, —, —en = schildering. beschrijving.
Sebilblartt, m. = niervaren. itoilb'fOrmig =
schildvormig.
Z4ilbillyttter, tn.; :tiger, m.; :Itta00e, m.;
strnitt, 1.; -Irate, tv. = schildilhouder (-drager);
-kever ; -knaap; -zaad; -pad.
:11100e, tn. = schildettilblratenflfriptle,
padlfschaal; -soep.
eCiblitau&, tn.; :Inttt, 1.; :tamer, m. =
schildliluis; -pad; -drager (-knaap; ook:-houder).
erbilblvitche, to. = (schild)wacht; S. fteben=op
schildwacht, op post staan. et§itbleicOnt, I. =
schild-. uithangteeken.
1. —(e)s, —e = riet(gras), bias. e0itrati,
tv. = rietsoort. frftitrattict = rietachtig.
St§itrbae0, 1. = rieten dak. ecOfirbeete,
rieten, biezen mat, rietmat.
te6itten, foilfetin, Kittern zie Scbeif..
ettitrOiitte, to. = rieten hut. foilli ft = rietachtig, met riet, biezen bezet, bedekt. emirtotben, m. zie 9tobrf Oben. Otbitrtnatte, w.=
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rieten, biezen mat. 04iirmeer, 1. Schelfzee,
Roode zee. etbilt'votyr, 1. = (schelf-, moeras)riet. Stbilfgager, m. = rjetzanger, karkiet.
Latri ne; m. —s = (eigenn.) Schiller. II.
ec4ititer, m. —s, — wijn van onzekere
kleur, vgl. 8 1ett art; schittering, kleurespel.
Sc§itlertvagen, tn. = Schillerkraag. eCtiters.
!rattle, m. = geplooide Schillerkraag. 64111.
= roomhorentje.
tertode,
141l i tern, id)w. (b.) = glinsteren, flikkeren, een
weerschijn geven, glanzen. litirlernb
glinsterend, flikkerend, weerschijnend, steeds
van kleur wisselend; 1.. es 3eug = changeant.
Sc4it'tertaft, m. = weerschijntaf.
m. —s, —e = schelling; (ook de Eng.)
shilling.
sjilpen.
ftbil'Pern, jcip.
—n = hersenschim, droomSt§Intirre, w.
beeld.
= hersenschimmig.
ac4intInet, m. —a, = Schimmel (plant en
paard) ; vgl. bammel. 141nt'utelig = schimmelig, beschimmeld. 14int' mein, film. (b.) -----(be)schimmelen; [blijven zitten bij 't Jansen,
muurbloempje zijn].
Zt4inenter, m. —s, = glans, gloed, luister,
schijn, zwakke glans, zweem. litiinentern,
fttv. (b.) = glinsteren, schitteren, glanzen,
flikkeren, schijnen; (sours) zwak schijnen,
schemeren.
14inmetig zie fcbimmelig.
chimpansti.
St4impanle, m. —It, —n
4int0f, m. —(e)s, —e = schimp, beschimping,
beleediging, hoon, smaad, schande; [spot,
kortswijl]; einem einen adj. antun = iem. een
beleediging aandoen. AinWfen, jd)w. (b.) —
schimpen, schelden, kijven, standje(s) maken;
te schande maken; vgl. Nobripatt. Zeoingefer,
m. —s, — = schimper enz., vgl. fitimpf en.
beschimpen, smaK ittOfie'ren, Pm. (f).)
den, krenken, schimpend,
beleedigend, smadelijk, honend, schandelijk,
onteerend. adjiutOrnante, m. = Beheld-,
spotnaam. St§imerebe, w. = smaadrede.
[faiintOfWbalber = voor den schijn, voor de
leus]. cohnonvort, 1. scheld-, schimpwoord.
SiOrna(c)fel, 1. —s, — = (Oft.) (zeil)bootje.
Sc4ittb (fbb.) zie ecbinn.
sebittbianO, 1. = aas, kreng (ook fig.), karonje.
Stbinb'anger, nt. = vil(ders)plaats, vilderij.
—n = dun latje, dakspaan;
spalk; es finb 6..n auf bem Zat = er is dak
op 't huis (d.i. „voorzichtig, er zijn ongewenschte
hoorders"). ettin'belba0, 1. = spaandak.
ftw. (b.) = met spanen dekken;
spalken.
leOtn i ben, U. ftw. (b.) (id) ftinbe; fcbunb u.
ftinbete; ftAnbe u. fcbinbete; geftunben) =
villen, (ook van boomen) schillen; (bee baut)
schaven, (fit bas akin) ontvellen; (einen
Oraten) slecht voorsnijden, (ver)knoeien, mishandelen; (Stnette) villen, snijden, uitzuigen;
(eitt $ferb) afbeulen; (Gelb) aftroggelen; eine
ZorIefung jc/). = een kollege loopen zonder te
betalen; (een Tlittageffen) verschalken; f its
14. zich schaven, zich schrammen; zich
afbeulen. ec4in'ber, m. —s, — = vilder, beul
(ook fig.); duivel, drommel; uitzuiger; woekeraar. et§inberer, w. —, —en = vilderij;
('t) afbeulen, hondewerk, uitzuiging. fc§in'ber.
Oannea, m. = Schinderhannes (berucht roover
einde 18de ecuw). stiOn'bedarren, m. = vilderskar. ftbitt i bevittatig = als een beul, beuls...
vilkuil; ook Q etinb.
Se§integrube,

anger. iCtibluber, 1. = aas, kreng; et. mit
einem fpielen, treiben = iem. schandelijk beetnemen. SiOintettabre, w. = vildersknol.
scoittlen, m. —s, = ham; oud boek; (spott.)
been, dij; er bat bei mir nod) einen ad). im
Sala = hij heeft bij mij nog wat in 't vat.
ertinn, m. —(e)s, —e, CfrOin'ne, w.
—n
velletje, schilfer, roos (van de huid).
ce4W0e, w. —n = schop, schep, blik;
einem tee ad). geven = iem. zijn conge geven,
hem wegsturen. St§1400'ctiett, 1. —a, — -schepje; vgl. ecbiippt en. f(tipliett, fd)w. (10
scheppen, met de schop wegruimen.
ettivut t m. —(e)s, —e = scherm; regen-,
zonnescherm, paraplu, parasol; lampekap; klep
(van een pet); beschutting, onderdak, toevlucht;
schuts, beschermer. ectilintibat§,
= afdak,
luifel. IditrIsten, itipm. (b.)
beschermen,
beschutten. Stieuter, m. —s, — = beschermer, beschutter, verdediger. certirmlabrit,
= paraplu-, parasolfabriek. ictOrnefOrmig
scherm-, klep-, parapluvormig. eitivntlerv,
m. = beschermheer. edOrtnibervictaft, w. =
beschermheerschap. aeOtrinVitte, w. = foedraal (v. paraplu). er§irnelanspe, w. = lamp
met kap, schemerlamp. Stirmlnatev, tn. —
paraplumaker. aeointentii4e, w. = pet (met
klep). SiOirm'quatte, w. = schermkwal.
ecbirtnIttittbev, m.
paraplustander.
lung, w. — = bescherming. eitivnebogt, m.
= beschermheer. scOirmluanb, w. scherm,
schut, tochtscherm.
er§irts, —, —en = vleeschbank, -stalletje.
sewer ° , m. —s, —5 = sirokko (heete wind).
Sdiirr, I. —(e)s, —e = (paarde)tuig. fr§teren,
optuigen, in-, voorspannen.
Pm. (1).)
er§ireti o1 3 = eattelboi3. e4iretantuter,
w. = Geftirrfammer. etfOrrItteiftev, m. =
kondukteur (van dilligence); trosonderofficier.
SOieting, m. —s, —e —s = shirting, kaliko.
ectiOltta, 1. —5, —s U. ..men ob. —ta =
schisma,(kerk)scheuring.eCdmaliter, m. —s,
— = schismatikus, scheurmaker, afvallige.
Signat# zie eittats.
scOlabbeveY, w. —en = geslabber, geslobber,
gebrabbel. Iciitab'b(e)rig = slobberig. erniabi.
bevtaAmt, m. = slab, setvet. Sigabibera
slabberaar, brabbelaar. jt§tab's
maul, 1.
bent, itto. (1.) slabberen, slobberen, morsen,
brabbelen, babbelen, kakelen. ectlab'ber.
iiilgtett, 1. = slabbetje.
Ottinc§t, tv. —, —en = (veld-, zee)slag.
6(41(141a, w. — sjlachta (lagere Poolsche
adel).

Se§larOtlant, w. = slachtbank (eig. en jig.).
Ittliuttbar = goed om te slachten, slacht...
84tac4t1lbeit, 1.; ibtort, m. = slagerslibii1; -blok.
I. ittlaWten, ftw. (b.) slachten, afmaken;
nacb einem [di. = naar iem. aarden, lam.
slachten.
et4ladytett, I. —s = slachten,
slachting.

act laWtenbuntniter, m. zwerver op de slagvelden (een verslaggever bijv.).e41mtlestbettler,
m. (naar analogic van ',tenter: bijnaam van
Moltke) = uitmuntend strateeg.eattadfteneito,
ben, w. = oorlogseenheid. et§tac§lettgliid,
1. = geluk op 't slagveld, oorlogskans. Sditat§i.,
tenlenfer, m. = leider, beschikker der (veld)slagen; aanvoerder. eiOlactitenntater, m. =
schilder van veldslagen.
Orhitobiter (StWrO'ter), m. —s, — = slager,
vleeschhouwer; slachter (ook fig.). eifilafttever,
slachterij (eig. en fig.), slagerij.
—en
tv.
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0414(Vtergang, m.: einett SM. tun = ver-

geefs loopen. St§liittlernteifter, m. =rslagers-,
vleeschhouwersbaas, meester slager. 8CM'.
terKarren, m. = slagersbank, -stalletje.
St§taeOffelb, 1. = slagveld. fcfgat§tifertig =
slagvaardig. Sc#1a4t'gelb, 1. = slachtloon.
Stblatfirgentittbe, 1. = veld-, zeeslagschilderij.
ettiatOrgetiittintel,i. = slaggewoel, gewoel van
van den slag, van den strijd. eitilarbt'fiattO, 1.,
=Oaf, m. = slachthuis, abattoir. gr§larbt'llnle,
w. = slaglinie. Stblatftrot§0, m. = slacht-,
slagersos. Sc§lat§torbnung, w. = slagorde;
in St!. auf ftellen in slagorde stellen.
8010000an, m. = plan van den slag. SCOW'.
rut, m. = krijgs-, oorlogs-, strijdkreet.e4tacbr.
feljtvert, 1. = slagzwaard. st§100titeuer, w. =
belasting op 't geslacht; Scblatt. nub Tiabl.
fteuer = akcijns op 't geslacht en 't gemaal.
Zdjlaftt'itild, 1. = zee-, veldslagschilderij.
Scblat§t'tag, m. = slachtdag; dag van een
veldslag.ae§lac§t'atvang, m. = slachtplicht (om
in 't abattoir te slachten).
I. aVad, m. -(e)s, -e = sneeuw en regen door
elkaar; lummel, suffer. II. fc4lad, (gwst.)
slaap.
SCacife, tu. -tt = (metaal-, steenkooDslag;
sintel; afval; onreinheid, vuil; darm, bloedworst. Alaelen, fcbtu. (b.) = veel slakken
geven, slakken vormen ; es ftJet zie es
fcblacfert bij cl) la cfern.. frfgaefenartig =
slakkevormig. SeOlaclengrnbe, w.=slakkekuil,
-put. 1cOlarfle)rig= regenachtig, vochtig, morsig. ginefern, ftw. (b.): es ftladert = 'tregent
en sneeuwt tegelijk, 't is morsig weer. ec§laci.
fertvetter, 1. = vuil, nat sneeuwachtig weer.
Sit laclertvinter, m. = kwakkelwinter, slappe
winter. Kinetic§t = slakachtig. ftblaefig =
slakkig, vol slakken; morsig, vuil; 1.. es Wetter
= vuil, nat weer. 64latrtuttrft, w = met-,
bloedworst, beuling.
et§lat, m. -(e)s = slaap; bas fetilt mir nid)t im
a ein = ik denk er in de verste verte niet
aan; Gott gibts ben Seinen im 6. = 't
goede komt onverwachts. Stblarbein zie
StItif enbein. 141arbringettb = slaap(ver)wekkend. et§larburfite, m. = slaapkommensaal. CettliifAett, I. -5, - = slaapje, dutje,
tukje. w. -rt = slaap (can't hoofd).
Klalett, ft. (1.) (bit ftletfit, er Witt, fcblief;
fcbliefe; fcbIafe! geftlafen) = slapen; er fcbletft
wie ein Zats, ein Egurmeltier, ein %at, eine
Matte, ein Sad, ein eta = hij slaapt als een
marmot, een os; 1. gel)en, fit 1. regen = gaan
slapen, naar bed gaan; fcblaf(e) roobl, wfinfcbe
mobil 3u fcblafen = slaap wel, wel te rusten.
ac§ltilenbein, 1. = slaapbeen. SCalettbseit,
w. = slaap-, slapenstijd.SCaler, m. -s, - =
slager. feOltil(e)rig = slaperig; it bin 1. = ik
heb slaap; 1. werben = slaap krijgen.
f(e)rigfeit, tu. - = slaperigheid; sufheid,
lusteloosheid, slapheid. istm. (1).) =
slaperig zijn, slaap hebben; es fcbltifert mid),
mid) fcbletfert = ik heb slaap, vaak; [fie
ftráfertett ibn ins eeficbt = zij keken hem
slaapdronken aan; ftletfernber Zuft = slaapwekkende geur].
febtaff = slap; slapjes, krachteloos, laksch.
ettlaff'beit, ID. - = slapheid; lakschheid.
at§larileber, 1. = slaapkoorts.
Ziftlarfeit, 1. = slap koord.
ittlangelb, 1.; ..aube,
',Remark 1. =
slaapt (geld; -muts ; -vertrek.
Sifilafittlten, 1.: einett beim, am 6. friegen,
VAN GELDEREN,
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nebmen, pacfett = iem. bij zijn slip, bij zijn
lurven pakken, iemand te pakken krijgen.
Scgarfattnnev, ro. = slaapkamer. ft§larfratif
= slaapziek. (6411affrnttffoit, tn. = slaapziekte. Zebtafilieb, 1. = slaaplied(je). 'Caring
= slapeloos.e0Inflefigteit, w. - = slapeloosheld. itigartnat#enb = slaapmakend, -(ver)wekkend. att1arntau8 zie ZiIttnaus.arktar
ntittel, 1. = slaapmiddel. 6r4Iartnii4e, =
slaapmuts (ook fig.); slaapmutsje (avondborrel).
= slaperig, suf(ferig). Ottlaniels,
m. = met bont gevoerde kamerjapon.
m., .ra4e; tv. = slaap-,
SrOlarratte,
bergrat, marmot; slaapkop, langslaper. 141dr.
rig zie fcbltif Brig ufw. eiOtarrod, m. =
kamerjapon, sjamberloek. ec§larfaal, m. =
slaapzaal. Stftlarinfa, 1. = slaapsofa, rust-,
divanbed. Segarfttitte, .1telle, tv. = slaapstee.
et§larllitufg, m.; quit% w. = slaapHstoel
(gemakstoel); -zucht (-ziekte).
ft§laffik§tig = slaapzuchtig, -ziek. Sc§lartranf,
m. = slaapdrank. er§lartruttf, m. = avonddrank (vddr 't naar-bed-gaan); slaapdrank.
Ittgartrunfen = slaapdronken. atlartuagen,
m. = slaapwagen. fit tartinutbeln, edgar.
tvanbler zie nacbt w anbeltt, Otattwanbler.
Sc§larieit, tv. = slaap-, slapenstijd. emar.
Simmer, 1. = slaapkamer.
&Vag, m. -(e)s, Stletge = slag (met de hand,
't zwaard, den hamer, van den donder, een geweer, een vallend lichaam, 't noodlot, een klok,
een trommel, vogels, een dorschvlegel, den pols
e. d.); slag, Mop, schok; beroerte; slag, soort,
aard; portier (van een rijtuig); til, knip, slag,
kooi, slagkooi; hakhout, -bosch; veld, stuk
land; [slagboom]; (eitt eieftrifter) schok;
falter S. = koude (d.i. niet brandende) bliksemslag ; einem Scbletge geben = iem. slaag geven;
S. auf S. = slag op slag; mit einem S., auf
einen S. = ineens, met den slag; S. 2 Ilbr =
met den klokslag van 2 uur; mit bem S. emit.
treffett = precies op den slag komen; letzten C.
macben = zijn slag slaan; emit 9Jlann non
altem S. = van den ouden stempel; ein guter
S. $ferbe = een goed slag (soort) paarden; [auf
biefen 6. = op die manier; ber ebrlite S. =
die eerlijke kerel]. e(ting'abev, tu. = slagader.
Stblan'anfatt, m. = toeval, beroerte, attaque.
lebtan'artig = op een beroerte gelijkend, beroerteachtig. tn. = kaats-, vangbal.
ittlag'bar = geschikt om gehakt te worden,
hakbaar. ScOlagrbaner, 1. = slagkooi. Stblag'•
bawl*, m. = (slag-, sluit)boom. edgaglotaen,
= wipbrug.
m. = slagpin. Sc§lag'briide,
-n = (voor)hamer.
et§la'ne, w.
Scblateeilett, 1. = knip, val.
[f djla'gef auf' = verregaand lui, aartslui].
Sttlaltel, ftblit'fiein zie ecblegel, fcblegeln.
14ia'Rett, ft. (1.) (bu ItIetgft, er fcbletgt; fcblug;
fcblftge; fcblage! geftlagen) = slaan; trans.
(3.
einen, einen ins ileficbt, eolb, bie from.
met, Oa, ben 1alt, einen Sum Ritter, Wetter,
telb, 3eirm einett $fabl in bie erbe, einen
ans Streu3, in Weffeln, eine Ott& fiber einett
W1tti3 ft!. u. ti.); (bie linforten) cud ben l3reis
ftIagen = op den prijs leggen; ftlage bir bas
attO bem aus bem Sinn, aus ben eeban.
fen = zet dat uit je hoofd; (ber Stit) ftletgt
einen = treft iem.; (bie *arre, 3itber) bespelen;
(0115, Oetume) vellen; (einen im Stampf, im
Spiel) slaan, overwinnen; (bas ,aar) in Loden
1. = in krullen zetten; (ber $fau) fcbletgt ein
nab, einett Reif = pronkt; (bie attest)
34
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tokkelen; e4auttt, edmee 1. schuim (van
eiwit) slaan, kloppen; gd) ben 2eib boll 1. =
zijn bulk vol eten, vullen; bie 8tibue in etw.
= de tanden in lets zetten, slaan; bie 3infen
sum Stapital = de rente bij 't kapitaal
voegen; au Zobe 1. = dood slaan; i n t r.
(3. S. bie Olocte, bas ber3, ber 3u1s ufw.
fd)itigt); (bumpfe Zone) fcblugen an mein ill,bt=
troffen mijn oor; (mit bem Ropf) auf einen
Stein 1. = op een steen neerkomen; (er wei13),
was bie %lode, bie Stunbe gefd)tagen bat =
hoe laat 't is, wat er in de wereld te koop is;
(eitt Oebanfe) fcbliigt to jeber Stull = leeft in
ieders borst; (ber Slit) bat in bas taus ge.
fcblagen = is in 't huis geslagen; in bie bObe 1. =
omhoog slaan, opslaan; nacb bem Zater 1. =
naar zijn vader garden, zijn vader slachten;
vgl. 21rt, loben, braun, Q3ur3elbaum,
Wlucbt, baupt, Qeirten, Scban3e,
Scbnippd)en, Strang e.a.; fit§ f. = vechten,
duelleeren, strijden; er fcblug ficb leittutivt# (in
bie Mite) = hij ging ter zijde (de struiken in),
maakte zich uit de voegen; er fcblug fid) att
uns = hij voegde zich bij ons, sloot zich bij
ons aan; ein gelOtagenev Mann = een bedoryen, verloren man; [bie gefd)lagene Qattb.
ftraf3e = de gebaande weg]; vgl. etunbe.
Kla'nenb = slaand, treffend; afdoend, treffend (Salmis, Seleg).
accegev, m. —5, — = lets dat trekt, inslaat:
don, attraktie, sukcesstuk; goede zet; deun,
mop. st§lit'aer, m. —s, — = schermer;
vechtersbaas; racket; stok (bij 't golf); rapier,
zwiepdegen; doodslager (stok met een met lood
gevulden knop); slaande vogel, zangvogel.
Scbliigevei', w. —, —en = vecht-, kloppartij,
duel. liblit'aertt, frbw. (1.) = (gwst.) boutklooven, hakken. St4tirgerung, w. —, —en =
(gwst.) hakhout. Sc§talletot, m. = dooder;
vechtersbaas, vechtjas; !anger S. = lange
sladood. c".401agleber, tv. = slagpen; springveer. fcbtaglertig = slagvaardig; snedig,
gevat; gereed om den strijd te beginners.
Zittaglertifiteit, w. — slagvaardigheid enz.
m. = beroerte. Sttlagi tiotb, 1. =
bladgoud; knalgoud.eibtafebota, f. hakhout;
slag-, stuwhout. St§tag'Oftter, m. boom (die
niet geveld wordt).
.iitbt, 1.;
Cag'ilinftrnment, 1.; -Wm,
f.; .0bero,
= slagllinstrument;
-tot, r . ;
-lijn; -licht; -soldeer; -net; -room.
SeigagiOutber, 1. = knalpoeder.
act lag'11404e, w.; •regen, m.; .labne, w.;
.1cijatten, m. = slagliputs; -regen; -room;
-schaduw.
Zittaalc§at), tn. = muntrecht (een belasting);
muntwinst.
Sttlafi ' llfrOnstr, w.; -Rite, w.; gtaube, w.;
=n0v, slagi Rijn ; -zijde; -duif ; -uurwerk.
eft tairtuatb, m. = hakhout. eiOtaglnanb, w.
slagnet. Zeblaalueite, w. = slagruimte.
0.3cbtaalvelle, w. = golf, baar, slagzee; slagbalk
(van een sluis). ZigairWert, 1. = slagwerk (van
een klok); ponswerktuig. adgagluetter,q31. =
ontplofbaar mijngas. Scbtagloort, 1. = groot
woord, klinkend gezegde; wachtwoord; (op
't tooneel) Schlagwort, wacht(woord). Segni.
5eit, w. = (tijd van den) houthak.eCagleug,
= slagwerk (in orkest).
ScOtat6, (St4tat6), m. —es, —e = (nrbb.)
lange, onbeholpen slungel. le§tat'llg = slungelachtig.
erbtantair, w. — = verlegenheid, klem. iOta.

editapp§ut.

mallet (spy.: ..mazzel), 1. —s = (iiib.) ongeluk,
tegenspoed, peck.
grblantin, m. —(e)s = slijk, slik, slib, modder,
vuil.eiblatstm'bab, = modderbad.Zefitanon's
better, m. = (een visch, ook minachtend van
personen) modderkruiper, smeerling.
men, fd)w. (b.) = slib afzetten.
fcbw. (b.) (einett Zeicb, einen dad)) uitbaggeren; (er3, Streibe) wasschen; (ber WIu13)
fcbleimmt I)eran = komt als modder aanstroomen. 641ammIllc§, tn. = grondeling.
SCamtniffiege, ro. = slijkvlieg. CiCantutlfut,
tv. = slijk-, moddergolf, -stroom, -vloed.
SOlamm'grube, to. = slijk-, modderput.
Zit tamm'grunb, w. = slijkbodem. folanentig
= slijkerig, modderig. SOlatnutloble, w. =
koleslik. Ceihtiimmitrelbe, to. = fijn, gezuiverd
krijt. Stt trintimitOte
scoltintmlnii4le),
= waschmolen (vgl. [dl Itimm en). Scblatnut'.
slijk-, moddervulkaan.
bulfait, m.
et§tantp, m. —(e)s, —e = smulpartij, brasserij;
sleep, lap; slodder(vos). lebtamOant i#en, fd)w.
(1.) = slampampen, zwelgen, brassen,boemelen.
SOlam'pe, to. —n = slodder(vos), flodder(madam); poespas (van spijs);vg/. Scblempe.
fd)to. (b.) = zwelgen; slobberen;
slodderen, slordig gekleed gaan. ectlaut'per,
m. —s, — = smeerpoes. SCantOevei', w. —,
—en = sloddervosserij. = slordig,
vuil, smerig.
at4Intene, to. —n = slang (eig. en fig.);
kronkeling; (veld)slang (een kanon). lc§liin'i
fietig = kronkelend, bochtig, vol windingen en
draaiingen.
(11(§), ftw. (1).) =
(zich) slingeren, (zich) kronkelen, draaien.
= slangellZOtan'aenljanbeter, m.; -art,
aanbidder; -acrd (ook: -soort).
slangachtig, als een slang.
folan'nenarti g
Stfitan'nenlibatg, m.; .bef(ttnbrer, m.; .brut,
= slangellhuid (-vel); -bezweerder; -broedsel
(-gebroed).
ld§tan'genfOrmig = slangvormig, kronkelend.
Sttlan'aenilfreller, m.; "flea**, 1.; . gift, 1. =
slangellgter; -gebroed; -gift (-venijn).
littan'genglatt = glad als een slang. scbtan'.
genfiaupt, 1. = slangehoofd, -kop; Meduzahoofd. et§tan'aenfters, 1. = slangehart,
valsch hart. Stblanigentraut, f. = slangekruid,
slangelook.
-kop. scolanigentauch, m.
= golflijn, kronkelende lijn.
adgan'genlittie,
m.; .ftein, m.;
atigan'neniloaOier, 1.;
m.; .thter, m. = slangelipapier (een
fijne soort); -staf (Merkuriusstaf); -steen;
-steek (-beet); -dooder.
SOlan'nentrager, m. Slangedrager, -hoeder
(een sterrebeeld). eCan'nentveg, m. = kronkelende weg.
ZeganigenlIWinbung, m.; .tintr3(e1), w.; quttffe,
w. = slangeljwin4ing (kronkeling); -wortel
(schorseneer); -tong (ook fig.).
zie fcblangelig.
'Want = slank, rijzig, fijn; vlug, grif: gladweg.
Z(blattfleit, w. — = slankheid. liOtant'Meg' =
ronduit, op den man af; fcbl. ent3iicfettb =
bepaald (gewoon) verrukkelijk.
liOtaon = slap, losjes; (fig.) slap, krachteloos,
flauw. erbletrOe, —n = [slag, klap];
nederlaag, verlies, echec; (fbb.) slappe hoed;
(nrbb.) pantoffel, slof; eine S. erleiben = een
dchec lijden, een deuk (een knak) krijgen,
Ittlan'Oen, fdpm. (b.) sloffen; slobberen;
slobberen. Ittga00ern, fcbw. (b.) = f dj I app en,
en: flodderen, slungelen. stfilapO'but, m. =
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slappe hoed, flambard. Stt laWini4et, tn. —
suffer, slaapmuts. erblappO, m. —es, =
(Tubb.) (lange) slungel, lummel; slons. SCOW..
1d)ub, w. = slof. Stigalipile6Watti, m. = slappeling, bangerd. et#1aWleit, 1. = slappekoord.
1410,0'11g = slap, laksch, slordig. Srnict44 zie
cbIapps.

ac§taraffe, m. —It, —n = luiaard, leeglooper,

suffer. Zcfgarefettgelicilt, = ongunstig uiterlijk. Sc4taraffettlattb, SCaraffia, 1. = luilekkerland. Stigaraffettlebett, = lui, lekker
leven.
ZeVarle, Zcbtaege, eittarlie, Scignere, w.
—It = slof.
!Mau = sluw, slim, loos, leep ; er befinbet fict) f.=
hij is heel wel.
—n = huls, dop.
StOtau'be, w.
achtmeberger, m. —s, — slimmerd, leeperd.
(dik)hulzig,
(ongev.) leeg.
Itigau'big =
45c§tatut, m. —(e)s, Gcbletucbe = leeren zak;
pijp, slang (van brandspuit, gasstel enz.);
binnenband (van een rijwiel); zaknet (van
visschers); dronkaard; dikbuik.1CauWartig
als een zak.
Z4inu'ber, —n = muuranker; slons;
ook = 6 cb ieub er. SCaubevei', tv. —, —en =
knoeierij, slordigheid. fclitau'bern = heen en
weer draaien; waggelen; ronds]ingeren; knoeien.
—It =
CiOtauf, m. —(e)s, —e, eCaule, w.
lus, schuif, huls, schuifpassant.
Ze4lauluc§4, m. = slimmerd, leeperd. ac§taui.
belt, ectiateigtett, —, —en = sluw-, slim-,
loos-, leepheid. StOtattloO, .meier, .ntic4el,
m. = slimmerd, leeperd.
1Mietftt = slecht; [eenvoudig, gering]; mir ift
1. = ik voel me niet wel; bas gefedlt mir 1. =
bevalt me in 't geheel niet; 1. unb red)t =
slecht en recht, eenvoudig; nid)t = niet
kwaad; 1.. er Iiit3 = flauwe grap; eenen 1.
mad)en = kwaad van iem. spreken, iem. zwart
maken (fig.). fiVeit'terbing0' = volstrekt, ten
eenen male; 1. unntOglid) = bepaald, gewoon(weg) onmogelijk. legetfit'Refauttt = slecht
geluimd, in een slechte luim. figet4tbitt' =
eenvoudigweg, zonder meer. eiblettliefeit, w.
—, —en = slecht(ig)heid. kfttedit'Weg'
eenvoudigweg, zonder meer.
14teclen, fd)w. (b.) = likken, snoepen. sc§feclev,
m. —s, — snoeper, lekkerbek. 041ederti',
tv. —, —en = snoeperij, lekkers, gesnoep.
101eclevtittft = lekkerbekkig, snoepachtig.
ScOteeterutaut, 1. lekkerbek. Ittleclern,
fd)w. (b.) = snoepen, lekkerbekkig zijn.
frOteclig = fcbtederbaft.
St§te'gel, m. —5, — = sleeg, slegge, slei,
slegel, (groote houten) hamer, klopper, moker;
trommelstok; bout, dij, lende; palet, kaatsplankje ; auf bem 6. arbeiten = (in de mijn) aan
't werk zijn, rots loshakken. 1c4telleitt, 1d)w.
(b.) = met handen en voeten slaan, spartelen,
hompelen; een flater maken; mokeren.
adifelybont, m. = sleedoren, wilde pruimeboom.
ZOte'Oe, w. —, —n = slee(doorn), wilde pruim.
StOle'Oettbautit, 404, •1trauck m. = sleeboom, -Boren, -struik.
w. —Tt zie $Iinbicbleid)e.
idgei'clien, ft. (1. u. t.) (fcbleid)e; fcblid); fcblicbe;
fcbleicbe! gefcblicbett) = sluipen, kruipen,
kruiperig handelen; gluiperig, slinks doen;
sluikhandel drijven, smokkelen, sluiken; fief) 1.
(b.) = sluipen; geld)Ittben lommen = komen
aansluipen. 10tertfienb = sluipend, kruipend,
geniepig; f .. es lieber = sluipkoorts.

e4lei inwieb el.

c§er, m. —s, — = sluiper, gluiper, huichelaar;
smokkelaar, sluiker.SMeidierei', w. —, —en =
gluiperigheid, huichelarij, geniepigheid; sluikerij, smokkelarij. Schtearlieber, 1. = sluipkoorts.
ecbteiffriAttbel, m. smokkel-, sluikhandel,
sluikerij. StWeirtrbanblfer, m. = smokkelaar,
smokkelhandelaar. ScOteicirpatvouilte, w. —
sluippatrouille. ettleitblre4)0e, w. = sluiptrap,
geheime trap. Sc§leitbIttve, tv.= smokkelwaar,
-goed. Sttlehtlyeg, m. = verboden weg,
sluipweg, omweg(en), draaierij.
zeelt.
—, —en
ectjtei(e),
ZOtet'er, m. —s, — = sluier, voile; ben G.
nebmen = den sluier aannemen (in een klooster
gaan). ec4leVeveule, w. = kerkuil. Sc4tei'ev•
flu; m. = voile, floers. 1(41We-0(qt gesluierd, duister, geheimzinnig. 0c4leVerfaui,
kerkuil. SeftleVerntatter, m. = sluierm.
maker. IctileVern, fcbw. (I).) sluieren, bedekken. OcbleVeritoff, m. = voile. er4leVertur4,
1. = voile, sluier.
Stigeiranitaft, w. = slijpinrichting. Scbleir=
babn, w. = glij-, sullebaan. sCeifbanf, tv. =
slijpbank. Scigeije, w. = strik, lint,
band, knoop, lus, strop; ordelint; vogel-,
wildstrik; slede ; sleep; eg; hout-, glij-, sullebaan; (fd)w3.) bocht.
I. ic4teilen, ft. (1).) (Pleife; PIM; id)fiffe;
fcbleife! gefcbliffett) = slijpen, scherp maken;
polijsten, vormen, beschaven; [glijden, slepend
dansen]. II. fc§ fdp. = sleepen,
sleuren; sloffen, slepen; (eine eftung) slechten,
ontmantelen, met den grond gelijk makers; (een
letter) zacht vloeiend uitspreken; (noten)
slepend verbinden; (een lint) strikken, knoopen.
ettleilet, m. —s, — = slijper; gesleepte Hoot,
sleper; sleepdans; strijkage. echteiferei', w. —,
slijperij. Stgetrfeber, w. = (el.)
—en
sleepveer, borstel. St4leiretab, = slijpglas.
Sc4leirtneten, m. = strik.ac§feiflontaft, m.=
sleepkontakt.
Segeirilleinett, 1.; gutalMitte, w.; w.
slijpIllinnen (schuurlinnen); -machine; -molen.
aditeirttabet, w. = haarspeld (om strikken e. d.
vast to zetten).
SCeit'llOnOier, 1.; ',State, w.; .4mlber, 1.; .vab,
= slijpllpapier (schuurpapier); -plaat (-steel));
-poeder; -rad.
stoleirring, m. = sleepring. m. =
slijp-, schuurzand. StftleiriMeibe, w. = slijpschijf, -steen. acbleifitOritt, m. = sleep-,
glijpas (een danspas).Stfileirfel, f. --s, ScWeit's
10iitte, = slijpsel. attiefritein, m. = slijpsteen.aCeijung, tv. —, —en = ('t) slijpen;
('t) sleepen; slooping, ontmanteling. ettleir.
slijprol. sc§teiriven, m. = sleep-,
Mato, w.
sleeweg (voor hout); sluipweg.
Zeijteint, 1. —(e)s, —e = slijm; slemp (van,
gerst e. d.). Zdjleint'ablottbetuttg, = slijmafscheiding. 1(01 chit' (Min = slijmachtig.
Zehteint'briife, w. = slijmklier.
1d)tv. (b.) = slijmen, slijmig worden; slijm
vormen ; (eenen aticb) zuiveren, afslijmen;
(,ruder) schuimen.
ettleint'llfieber, 1.; .1114, ttt.; **tut, w.; .Ottiten,
m. = slijnallkoorts; -visch ; -vlies; -hoest.
= 41ijmerig, slijmig.
Atei'utitOt,
st§tehttlier, 1. = slijm-, weekdier.
sOteile, w. —n = (hars)spaan; pluksel.
Idgeifsen, ft. OM (id) ftlelf3e, fcbli13; fcbliffe;
fcbleif3e I gefcbiiffen) = splijten; (Webertt)
aftrekken; (IRinbe) afschillen; 1., (1.) = slijten.
Oc4leiff3toiebel, w. = winterui.
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aditeutibr, tn. —s, —e= (iiib.)sjlemiel, ongeluksvogel.
SCemat, tn. —s, —e u. —s = s(ch)lem (alle
slagen); mad)en, werken = slem maken.
fc4lent'tnett, fcbto. (b.) = zwelgen, brassen,
fuiven; ook voor ftleimmen. Stblemlner,
tn. —s, — smulbaard, smulpaap, zwelger,
brasser. Stieuttnevei', w. —, —en = zwelgerij,
brasserij.
st§tent*, w. — = spoeling (voor 't vee).
Ienbrian.
Origen'bev (oud en nog gwst.) zie
Scigen'bevgang, m. = slenter-, sleur(gang).
Stlettbrian.
liVen'bern,
Sttlen'bevian zie
fcbro. (1. u. 1.) = slenteren, zeulen, straatslijpen, flaneeren. actien'btian, m. —s
sleur, slentergang; am alien Z. feftbalten = de
oude sleur volgen.
cieoten'ge, tv. —, —it = takkebos, fassine.
= (bie lirme 1.,
14tettlertt, fcbto.
mit ben Qtrmen I.) slingeren, zwaaien; bengelen,
schommelen; (Gcbiffe) schommelen, slingeren;
(gwst.) slenteren. se§len'tertri4e, m. = slungel.
fc§len't(e)rig = bungelig; beverig, waggelend,
onvast; slordig.
Sc§tepO'boot, 1., .bamptev, m. = sleepboot.
6t§le0O'bienit, m. = sleepdienst. 6010'0e,
to. —n = sleep, staart; sleepkar, -net.
fc§tep'pen, Ito% (I).) = (trans.) (voort)sleepen; sleuren; ben Wucbs 1. slordig werken;
(intr.) slepen; 114 f. = zich (voort)sleepen;
lid) mit Strantbeiten 1. = aanhoudend met
ziekten te worstelen hebben. feotorpenb =
slepend, kwijnend. ec410'.0entrager, m. =
slippedrager. editep'per, m. —s, — = sleeper,
drager; lokvogel (iem. die personen lokt);
sleepboot, -net; -hark; -Babel; penseel met
lange Karen. ec§lepO'fiefrOiift, = sleepvaart,
-dienst. ScbteWtabn, m. zie etleppitif f.
SclitepOitaftett, m. = sleepbak (in de mijn).
ecOle#Olette, w. = sleepketting. etlep0'.
tteib, f. = japon met sleep.
111.; =fail, m. = slee pllscotep o'llne4,1.;
net; -label; -zak (-net, kor'net).
edile#0'16)iff, = sleeper, sleepboot. attleW.
fcbittatot, = sleepvaart. 1.
sleeptouw. CiAtepOlau, = sleeptouw; einen
ins C. nebmen = iem. op sleeptouw nemen.
ScOteWtvoffe, to. = sleeptros. Sc4100'3ug,
m. = sleep (gesleepte schepen).
Silezie. ec§felier, m. —s, — =
Sc§telien, 1.
Silezier. 14(e'lifeti = Silezisch.
Sleeswijk. 841eOlvip.eartein,
ScigeWtvig,
1. = Sleeswijk-Holstein. fitlealvig(i)10 =
Sleeswijksch.
c§leu 'ber, w. —n = slinger; (speelgoed)
katapult; (een soon) muuranker. emletti.
berau4tubr, w. = valutauitvoer, dumping. St§teu'bever m. —s, — = slingeraar;
knoeier, vakbederver, die beneden de markt
verkoopt, kladder. febletebern, fdttv. (b.)
= slingeren, werpen; knoeien, beneden de
markt verkoopen, schendeventen. .201eu'ber.
Ovei0, m. = spot-, knoeiprijs, (te) lage prijs.
etieu'berftein, m. = slingersteen. ScigeWbev•
slingerworp. scVeit'brev zie
mart, m.
etleuberer.
fOiettinig = snel, spoedig, vlug; 1..ft = ten
spoedigste, ijlings, inderhaast. etbleultigreit,
spoed, vlugheid, snelheid.
ID. —
= sluis.
eifiteule, tv.
ec§leulenlIbett, 1.; aboben, m.; w.
(.getb, I.); •fammev, w. =sluislibedding; -vloer;
-geld (schutgeld); -kolk.

ed)liefifatb.

Sagewientanat, m. = spuikanaal
SOteulettlimeitter m.; -tor, 1. = sluisHwachter;
-poort (-deur).
ScblettifettlItutiCer ( stviirter), m.; gluctiv, 1.;
swevi, 1. = sluisllwachter; -schuif; -werken.
[141eufi, Alettilt = fcblie13, fcbliett].
Zditeuletin zie etlieberitt.
OcOlitO, m. —(e)s, —e = sluipweg, list, streek;
met water vermengd zand, slib (zooals 't bijv.
van den slijpsteen loopt); er fennt alle S.. e =
hij kept de knepen, alle kunstjes; id) lomme
(bir) Witter beine 6.. e, id) lomme bir auf bie
ik kom wel achter je streken.
6..e
= effen, glad; eenvoudig, ongekunsteld;
1.. es ,aar plat, sluik haar; ber 1. . e 9thfcbieb
= ontslag zonder meer (uit den dienst).
eittii0le,
I. sc§tiftle zie Stlittbeit.
to. — = (wevers)pap.
fcbto. (1).)
haalmes.
1Cieblett,
ec§litOt'ellett, =
effen, glad, gelijk maken, polijsten; (bij den
wever: met pap) slichten; (banbel, einen Streit)
beslechten, bijleggen, schikken. et4lieOler, m.
—s — = beslechter, bemiddelaar; appreteur.
SOlicOrfeile, tv. = zoetvijl. Stlitt'Oar, =
sluik haar. etWit4tlyttnmer, m. = slecht-,
plethamer. etlittfoit, w. — = eenvoud, ongekunsteldheid, eenvoudigheid, oprechtheid.
et4tietlung, to. —, —en = ('t) glad-leggen,
effening, gelijkmaking, polijsting; beslechting,
schikking, bijlegging. ZdgiiVtuttgaummiliimt,
w. = jury, bemiddelingskommissie.
m. —(e)s, —e = slijk, slik. ectlid'battf,
eft
to. = slikbank. fcbto. (b.) = slikken,
met slik vullen. fc4lief(e)vig = slijkerig,
modderig, (van 't weer) vuil, nattig. St§liclev.
*WIC w. zie ecblippermilt. ICietent,
Ito). (b.): es fcblidert = 't is nattig, morsig
= vuil, nattig weer.
weer. attierevwetter,
1Cib'bern ttfiv. zie fcblittern ufw.
Stbliet, m. —(e)s, —e = papperig, klef(ferig)
stuk (in brood). Utigielett, ft. (f.) (fcbloff, ge,fcbloffen) zie fcbliipf en]. = klef,
papperig, nattig (van aardappelen, brood).
fdilieffbar= sluitbaar, te sluiten. eCierbaum,
m. = sluitboom. etblieirbte4 1. = sluit-,
slotplaat. eegiefrbotien, m. = wig, pin, plug.
tv. --n = slot, knip, haak (van
boek, album enz.); luns; valdeur (in een sluis).
lie'llett, it. (b.) (id) fcblie13e ; 1c1)103; fcbliflije ; fcblie•
13e! gefcbloffett)= sluiten, toe (dicht) doen; (Zfir,
Zor, Wen fter, 5iaben, Mufeum, Zcbule, Sitting,
lBrief, 9lugen, lUlunb, R3unb, Zertrag, Wriebett,
Ebe, Stauf, bie lReiI)en u. sluiten; (einen in
bie lIrme, an fein ber3) drukken, sluiten; einen
in fein bera f. = iem. in zijn hart sluiten, innig
liefhebben; (einen Sixes) sluiten, vormen; bie
Weuertoebr fcblo13 ben 3ug = (be)sloot den stoet;
alit (M.) 1. = lets opmaken, besluiten tot lets;
er fcblief3t von fit auf anbere = beoordeelt
anderen naar zich zelf; (barau6) fftlief3e idj =
besluit ik, leid ik af, maak ik op, maak ik de
gevolgtrekking; was leif3t fit barons = wat is
daaruit af to leiden, op te maken; fo barf
matt ntd)t 1. = zoo mag men niet redeneeren,
die gevolgtrekking mag men niet maken;
[bas fcblief3t = dat is duidelijk]; fidj I. = zich
sluiten, toe (dicht)gaan, gesloten worden,
erblieler, w. —s, — = sluiter, portier, konciörge, cipier, huismeester; sluitspier.
betrekking, post van portier enz.
found,
tv. —, —nen = portierster, huisbewaarster, huishoudster. ettliefffath, —
postbus.
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ecblierlIfeber, w.; ggelb, j.; .1)aten, m.;
alovb, m. = sluitilveer; -geld; -haak (klemhaak,
slotkram); -mand.
ftliefflit = definitief, beslissend; eindelijk,
ten slotte, op 't laatst. Scljlieffutuarel, m. =
sluitspier. Sigieffnagel, nt. = sluitbout.
scolielung, w. — = sluiting, ('t) sluiten, afsluiting, beeindiging.
edgif, m. —(e)s = ('t) slijpen, ('t) geslepen zijn,
polijsting, glans; uiterlijke beschaving, welgemanierdheid; (er bat) S. = fijne omgangsvormen ; (bas (bias) bat einen guten S.= is goed
geslepen; (im cebad) zie S cb lief.
= slecht, erg, kwaad, boos, onaangenaam; (360 slecht, kwaad; (sage) lastig,
moeilijk, netelig; (WoIgen) kwaad; (91atricbt,
9Iusgang) slecht; (9Iugen, battb) ziek, zeer;
ibm wirb 1. = hij voelt zich misse]ijk, onwel;
(9Jlenft, ber3) slecht, boos ; um fo 1. . er =
des te erger; etw. ftebt 1., es ftebt f. mit (um)
etw. = staat slecht, ziet er slecht uit met iets;
(er ift) 1. weggefommen = er leelijk, slecht afgekomen ; [gering, minderwaardig, min; id) bin 1.
mit bir aufrieben = niet erg tevreden; zie
id)led)t]; vgl. gefafit.
seOling'befeWerbe, tv. moeite bij 't slikken.
—11 = (val)strik, strop;
ec§tin'ge, w.
trees; slinger (voor een zieken arm); einen
S Iegen = iem. een (val)strik spannen; in
bie S. geraten = in de val loopen; fit ob. ben
Stopf aus ber e. 3ie1)ett = zich er uit redden.
smiteget, m. —s, — lummel, slungel, vlegel,
deugniet, rakker. scigingeteli, w. —, —en =
lummel-, vlegelachtigheid, ondeugendheid.
ftlin'ael§aft = lummelachtig, lummelig,
ftw. (b.) = slungelen,
lomp.
lummelen.
ftlin'aen, ft. (b.) (id) fcblinge; fcblang; fcbItinge;
fcblinge! geftlungen); slingeren, slaan, leggen,
winden; (in)slikken, schrokken; (einen Strid um
etw.) slaan, leggen; bie 9Irme um einen 1. =
om iem. heenslaan, iem. omarmen; (ein a3anb
butt bas Saar) strengelen; (bas baar) in
lIed)ten 1. vlechten; eine Scblinge, einen
Stnotett 1. = een strik, een knoop leggen; ben
91eibett 1. = dansen, een rondedans doen (maken), (fit um, burl) etw.) heenslingeren.
ft§litt'gevn, ftw. (b.) = (non Stiffen) slingeren.
43410411100m m.; .getigic4d, 1. (-,flame, tv.) —
slingerildraad (-rank); -plant.
Se# ling'ttatter, w. = gladde slang. sit ling'.
Pfab, m. = slinger-, kronkelpad.
84110f, m. —(e)s, —e =berg-, aardverschuiving.
arbli3O0, W. —, —en, (m. --(e)s, —e) = scheepstimmerwerf.
—n = brandgang; (gwst.) slip
eCip'pe, w.
(van een jas). lebli4rOen, id)w .
= (schp.)
(laten) slippers. sc4tip'per, m. —s, eCitrOer.
tv. = gestremde, geschifte melk.
sootto#, m. —es, —e = (strik)das.
scbtitten, m. —s, —= slede, slee; unter ben Stl.
foramen = (fig.) in 't ongeluk raken.Stlitten.
balm, w. = baan voor sleden, sleebaan; es
ift Scbl. = er kan met sleden gereden worden.
Stlitteufaigt, w. = sledevaart. i(tlitten.
Ofevb, 1. = sledepaard; geputt wie ein etI. =
boat opgedirkt. Scftlifterbalin, w. = glij-,
sullebaan. fefiliftern, ftw. (b.) = glijden,
glijbaantje spelen. se§littleintit m. = schaats;
schaatserijden, ftlgittiKulp
Scb1. Iaufen
schaatserijder.
m.
414 , m. —es, —e = insnede, keep, spleet,
snee, jaap, sleuf. ecbtiCiivistet, m. = split-

itblubrig.

mouw,
spleetoogig, met spleetKm. (b.) = in-, opensnijden,
oogen.
splijten; geftlitte Srmel = splitmouwen.
segiCfeniter, 1. = hoog, smal raam.
mantel, m. = cape. IftliCutgig = sluw.
siOliOneffer, 1. = lancet. sCilyitreif, m.
belegstuk (bij een split). soticbericut, tn. —
spleetsluiter (aan kamera's).
Niertueir = hagelwit, sneeuwwit.
—n = (nrbb.) slot Ateriven,
Zdjlarire, w.
icbw. (b.) = sloffen. sitiOlorrenbovi = (bent.
far) Cbarlottenburg.
etlgot, 1. Scbloffes, etliiffer = slot (aan deur,
kast, geweer enz.) ; kasteel, slot, paleis; vgl.
%lege!. Se4loirauffeber, m. = slotbewaarder
1. = slotplaat.
slotvoogd.
hagelsteen.
scbtole, W. —, —tt
hagelen. 1r4lolentuelis zie
ftw. (b.)
fcblobwei13.
sitterfer, m. —s, — = slotemaker, bankwerker. SCorterarbeit, w. = slotemakerswerk. tv. —, —en = slotemakerij,
kleinsmederij.
Ottorlerligelelle, m.; .battbwert, 1.; .nteifter,
m. = slotemakersllknecht; -ambacht; -bans.
St§loirfeber, w. = veer van een slot. stOtoir.
fvau, tv. = slot-, burchtvrouw. tefffreitvit,
w. = vrijplaats (om een slot).
ScblorlIgarten, m.; -graben, m.; i*ntOtmantt,
m ; storr, m. = slotlituin, -gracht; -goeveneur
(-voogd); -beer.
scowtot, m. = binnenplaats (van slot of
paleis). sit tufftaftellan, m. = slotvoogd,
kastelein, etlaffPla#, m. = slotplein, plein
voor 't paleis. etIoffPrebifier, m. = slot-,
hofpredikant. ectioWriegel, m. = tong,
schoot van een slot.
edjloirlItov, I.; 'turn, m.; gnetivalter (.bogt),
m. = slotlIpoort; -toren; -voogd.
it§loirtiogtei, w. = woning van den slotvoogd.
8c41offmaite, w. = slot-, burcht-, paleiswacht.
Ittof;'Weir (met OD zie fcblobro 613.
ectlot, m. —(e)s, —e u. StlOte = schoorsteen
(van labriek, stoomboot e. d.). scoebaron,m. =
fabriekbaron. sc4totleger, m. = schoorsteenveger. Ztioeiuttfer, m. = fabriekbaron.
ettiotlev, m. —s = beverij, bibberatie; pap
(in zoutziederijen); Z.. W. —, —n = rammelaar.
sclitotteraOfet, m. = kalvijn-, rammelappel.
edgotitergang, m. = beverige, bevende gang.
Ittfietterig = bevend, waggelend; slordig,
flodderig, vgl. id) I enf e rig. Zcblotterigteit,
ID. — = beverigheid; slordigheid. Atortent,
ftw. (b.) = beven, sidderen, (staan te) bibberen, waggelen, slungelen, bengelen, flodderen;
1 .. be Rule = bevende, knikkende knieen ;
1. . be Stleiber = flodderende, los en slordig
zittende kleeren. 141oterig zie fcb Io tterig.
setitutt, w. —, —en = kloof, engte (tusschen
rotsen e d.), ravijn, holle weg, argrond.
fcbtv . (I).) = snikken, hikken.
Scliludyger, m. —s, — = snik, snok, hik.
edoud, m. —(e)s, —e u. Stiiicfe = slok, teug,
dronk, borrel. scOlud'auf, m. —s = hik.
I. Idguelen, ftw. (b.) = slikken, slokken;
snikken, hikken; (03affer) binnenkrijgen. II.
slikken, snik; ook ber
stfiluefen, 1. —5
= de hik.
editneter, m. —5, — = slokker; hik; ber
arme S. = de arme slokker(d), sukkel, stumper,
stakker. Atud'weile = slok voor slok.
knoeien, broddelen.
ItItt'beru, ftw. (1.)
lithebrig = slordig.
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et§tnff, m. —(e)s, ScbJaffe = (gwst.) schuilhoek,
sluipgat; mof; zandige klei. ac§turfe, w. —,
--tt = (gwst.) slof. CAtiirfel, m. —s, — =
(gwst.) kinkel, vlegel. ItOtuflen, icbtu. (1). it. 1.)
sloffen, schuifelen.
Stbluft, iv. —, Scbliifte = Scbtucbt; hol.
sc§lunt'uter, m. —s = sluimer(ing), dutje.
etttnnt'merer, m. —s, — sluimeraar.
Zrntunt'utergott, m. = god van den slaap,
Modems. aditunentertillett, 1. = sluimerrol,
hoofdkussen. atttunt'Inertopf, m. = slaapkop,
ail, stommeling. ZMItmentertarner, 131. =
slaap(korrels). AluntInern, idpv. (b.) =
sluimeren, rusten, dutten. Zit tunenterPutt10,
m. = avondpunch. Zeiguntnerer zie C ci) I u m
merer. ZMIunt'uterrotte, w. = sluimerrol.
(nrbb.) blind geluk; ook
ic4tuntp, m.
CicOlum'pe zie Scbtampe. ItOtum'.
pen, idpv. = gelukken; (van kleeren) slordig
hangen, flodderen ; ook 1 d) I amp en. ecbtunt'.
per, m. —s, = slordig mensch, slons;
slikrand (aan een rok), slomper. it4tunt'Oig zie
icbiampig. Sittum(p)0, m. --es, —e = slons.
atttunb, —(e)s, ecbliinbe = keel(gat), strot;
keelholte; slokdarm; diepte, afgrond; vuurmond; ber S. bee Metes = 't peilloos diep der
zee; ber G. ber
= de poel der hel.
onzin, kletspraat.
acbtun'ber, m. —s
Zrntutt'ae, w. = (gwst.) slons. fr§luttlen,
idyw. (b.) = slordig zijn, slonzen. jc4tun'3ig =
slonzig.
attlitpf, m. —(e)s, Scbliipfe; ook bie StOtiipfe,
= schuilhoek, sluipgat; strik , lint;
mof; €64110f = (lv.) slip. 101iiplen, idpv. (1.)
= sluipen, glippen, glijden, schuiven.
ScbluOrbafett, m. =
fertg zie
sluiphaven. arOtuprtappe, = bivakmuts.
atigupflotO, 1. = schuilhoek, sluipgat, -hoek.
Ittlitprrig = glad, glibberig; lastig, netelig;
onkiesch, vies. Scbliierigteit, tv. —, —en
= glibberigheid enz.eMaprwelpe,
sluipwesp. Zit tupftvintel, m. = schuil-, sluiphoek.
—n = (gwst.) strik; ook =
Z4tu'Ope, w.
cb alupp e.
10(ur'cOett zie id)Iurf en.
00turf, m. —(e)s, Sci)Iiirfe = slok, teug;
smalle bedding. 1c§turlen, id)tv.
(b.) = sluipen; sloffen.
Stttur're, tv.
—n = slof. It§tneren, icbtv.
(l.) = sloffen.
etbittlett, qm. = (gwst.) schillen (van bessen e. d.).
St4tu%, m. Scblulies, Scbliirre = sluiting (ber
Stung, tebatte, 91ed)nung, eines Stleibes);
slot (eines Oriefes ffiebid)tes, einer 91ebe);
elude (ber Oocbe, bee Tionats uint, eines
3uges); gevolgtrekking, konkluzie, [besluit];
stevige houding (te paard); bie Ziir bat teinen
S. = sluit niet; ber S. ber Obrie war matt = de
bears sloot mat; Sum S. = ten slotte, eindelijk;
C
p l = afgeloopenl nit! St§lut'abitimmung,
= eindstemming. Zeiguiratt, m. = slotakte.
ScOluirantrag, m. = voorstel tot sluiting (van
't debat). Schluirart, = wijze van redeneeren. SMtuffbattett, m. = sluitbalk.Scbtuff.
bentertung, = laatste opmerking, tot slot.
actluirberidit, m. = laatste bericht, 1. verslag.
St#tuffbilana, tv. = slotbalans. SOluirbrief,
m. = sluitbriefje. StttufrcOor, m. = slotkoor.
m. —s, — = sleutel.
m.; -bet; 1.; .bled 1. —
sleutellibaard; -been; -schild.
w.; .bunb, m. =
St#Iiirletilbtunte, w.;
sleutellibloem; -pistool; -bos.

Gcbmii0 geb id*

= geheel af, bewoonbaar.
ecbtiilletgelb, 1. = (gwst.) „sleutelgeld" (gesehenk van den kooper van een huis aan vrouw
of dochter(s) van den verkooper). adjYiii'f eta
getvalt, tv. = macht der sleutels (van SintPetrus).
ZditfififellItoct 1.; wring, m.; •roman, m. =-sleutelligat; -ring; -roman (roman d clef).
ettliirlettelegrantm, 1. = codetelegram.
64IttiVfalt, m. = afronding (van zinnen),
slot-, toonval, kadans. solutlotge(rung),
tv. = gevolgtrekking. ZeOluirform, Iv. —
vorm van een sluitrede. aditurformet, w. =
slotformule. Ic4tuffgerec§t = logisch. Zt41uff.
gelang, m. = slotzang.
= besloten,
van plan; I. lein = besloten zijn; I. werben =
besluiten; 1. tverben = 't met zich zelf eens
worden; (eine Wolgerung) lit = juist, logisch.
ZOtufftaben5, w. = slotval, kadans. ZOtuffs
tette, w. = reeks van sluitreden.
ZriguirlIturO, m.; tv.; mummer, w. —
slotilkoers; -nota (sluitnota, -briefje, koopbriefje); -hummer (-stuk).
etfttufrOviifung,
= eindexamen. acbluirm
puntt, m. = slot-, sluitpunt, sluitteeken.
= slotrekening. ScOluff.
ScOluirrecOttung,
rebe, w. = slotrede, -woord. Zibluirreity,
= slot-, sluitrij, slotregel, -reeks, opsluiten
(van 't gelid). aciguirrunbe, w. = (sport)
finale. Scfttuirlaii, m. slotzin; eindstelling;
(muz.) slotfraze. Sittufflt4ein, m. = koop-,
sluitbriefje, sluitnota. Zdituirlitiung,
=
eind-, slotzitting, laatste zitting.
m. = sluitsteen. Z(Oluirtermin, m. = eind-,
slotvergadering. 1. = eindoordeel
-vonnis. Zdguirber0, m. = slotvers.
Zcbtuffbertettuttgaifte, w., 1. =
slotuitdeelingslijst. IcOtuffmibrig = onlogisch,
inkonsekwent. Scbtufftvort, 1. = slotwoord.
ZMInir5eicOett, 1. = sluit-, slotteeken. SOluffs
5ettet, m. = koopbriefje, sluitnota, -briefje.
— = smaad, verachting,
ettnitut (met
openlijke schande, boon. fOntaWbeberlt,
.betaben = met smaad overladen.
icOntiuftlen, idpv. (1.) = smachten, wegkwijnen;
(nad) etw.) smachten. 10mar4lettb = smachtend, verlangend, kwijnend. ZdonacOffetjen,
m. = sentimenteel, roerend liedje. Scionacbt'.
Oat* m. zie Sd)mad)tlappen. fcbmiittlig =
tenger, slank, mager, rank; [smachtend;
armzalig, schraal]. St§utrubligfeit, tt). — =
tengerheid enz. Zt§tttacbtlaPPett, m. =
hongerlijder; verliefde gek. SOutaMloite,
= spuuglok(je). St§uttutfriemen, m. =
riem, gordel (spott.: tegen den hongerl.
IcOntaWbott = smakelijk, schandelijk.
I. [Stfottatf, m. zie ffieldpnacf]. II. actonad,
m. —(e)s, —e = sumak, smak, looiers-,
verfboom. III. ecOntatt, tv. —, —en =
6 dmade.
—n = smak (vaartuig).
SOutacite, w.
IttntattlOaft = smakelijk, lekker. st§unut'.
Oaftieteit, tu. — = smakelijkheid, goede
smack,
I. CiOntab'ber, w. kool (aan de
kaars). II. St§mab'ber, m. —s = vuil, modder,
viezigheid.
ic§ntab'bertt, icbiv. (b.) = smeren, knoeien;
es id)mabbert = 't is vuil nat weer.
Z.,(Outtib'brief, m. = smaadschrift, schimpbrief.
lOntirfien, icbm. (b.) = smaden, schimpen;
einen, auf einen I .
iem. smaden, hoonen.
schimp(ge)dicht.
1.
=
e4miiirgebic4t,
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1MnabitiM = smadelijk, schandelijk, erg;
[schraal, sober, karig]. Sttutiifrrebe, to. =
smaadrede. VOntitirfttrift, w. = smaadschrift.
CiMmtiblucbt, w. = schimpzucht, kwaadsprekendheid. febntabliiMtig = kwaadsprekend. w. —, —en = smaad,
schimp, beschimping. 2Mmft1j itvart, 1. —
smaadwoord.
1Mmat (Id)maier u. Id)mater) = smal; schraal,
sober, mager; (jag.) mager, klein.
1Mmat'llbildin;
= met smalle, magere
wangen; met smalle bladeren.
IMmii'len, Id)w. (b.) (auf einen) brommen,
knorren, schelden, smalen (op iem.). fOntii'lern,
Id)w. (b.) = (einem Lein infommen) kleiner
maken, (doen) verminderen; (jems. Zerbienft)
verkleinen, to kort doen; (jems. Lett) verkorten ; (jems. guten stamen) benadeelen; (bie
teiten eines 2anbes) inkrimpen, besnocien;
[(einib) smaller, nauwer maken] ; ficb I. =
verminderen, minder worden, inkrimpen;
[smaller worden]. Zebmiiiteruna, —, —en =
vermindering, verkorting, benadeeling, inkrimping, vgl. id)malern. SMutarband, m. =
schraalhans ; vgl. Stu d)ennteilter. CiMmarbeit,
w. — = smalheid, smalle, schraalheid, soberheid.
ciOntatrat'ben (spr.: sjmaal .),
= Smalkalden. 1Mmattal'bi1M = Smalkaldisch.
= smalle zijde. actonallouv,
stOntalleite,
to. = smal spoor. 1Mmallourig = met smal
spoor; fcbm.. es Oleis = smal spoor.
Stbutaltiütau, = smalt-, kobalt-, emailblauw.
ernmete,
— = smalt, kobaltglas, email.
= jonge ree (van een jaar).
SMmallier,
0Mmarbieb, = kleinvee.
SOmat3, I. —es = smout, reuzel, vet; es bat
weber Cali nod) G. = 't heeft heelemaal geen
smaak; (ook) er zit geen pit in. 41411*(0411rue,
= boterpeer. sOutalebutter, w. = smeltboter. fibmallen, Id)w. (b.) = met
reuzel of vet bereiden , vet maken; es ift weber
gefal3ett nod) gefd)mal3ett = es bat weber Gala
nod) G cb m a I zie G cb m al3. MutatefutOen,
m. = in reuzel gebakken koek. OMmatepfanne,
w. = koekepan. scOntateitolle, xitutte, ro. =
boterham met reuzel; mit ben G..n nibeyfomx
men = (bed.) opdokken eckinaletiegei, 400,
m. = reuzel-, vetpot.
aMmanb, ceMmant, m. —(e)s = room; vettig
slik, bezinksel.
ftbutaroesett, Id)w. (l.) = klaploopen, tafelschuimen, als parasiet leven. siOntarotlev,
m. —s, — = kiaplooper, tafelschuimer,
parasiet (ook plant en dier). ettutarotprei',
w. —, —en = klaplooperij. 1Mmayotieri1M =
klaplooperig, parasietisch.
aMmavorier110ffattie, w.; =tier, 1. = woekerplant (parasiet); -dier (parasiet).
ettntav've,
= snede, houw (in 't gezicht), degen-, schampwonde, jaap, striem,
veeg; litteeken.
etttner'ven, m. —s, — = (1bb.) eierkoek:
brok; nietigheid, prul; bas ift MIT G. = dat is
me 'tzelfde, kan me niet schelen.
vol litteekens en schrammen.
1Mmay'rig
SMmarling, w.
—s = smarting.
ecktna'Ke (met a), w. — = fijn gekruld lamsvel.
ethnic* m. —es, —e u. ScfmtEtte = (klappende) kus, zoen. fcbmat'on, fcbw. =
smakken (bij 't eten); kussen, zoenen (dat
't klapt). Sdpnatlev, m. —s, — zie eMmat.
eMmanM, m. —(e)s = rook, walm, smook.

ed)mer.

1Mmau'Men, Id)w. (b.) = rooken, dampen,
smoken, walmen; [fcbmaucben, fcbmiiud)ett
Oienen) rooken, berooken]. eihntate.
djer, m. —5, — = rooker, smoker. CeMmauM'a.
'cum f. = walmend, dampend vuur.SMutauM'5
gelett1Maft,
= rookgezelschap.
SMInaud, m. —es, edmiiule = smulpartij,
festijn, onthaal; (fig.) lets heerlijks, genot.
gusaulen, fcbw. (b.) = smullen, banketeeren.
scOutauler, m. —s, — = smuller, fuiver.
aMtnauferei',
—, —en = Gdmaus.
1Mmeeten, idm. (ti.) = proeven; (goed, slecht
enz.) smaken, bevallen; (gwst.) dampen,
geuren, stinken; [genieten, smaken] ; (lie faun
i1n) nicbt f. = niet uitstaan. CeMmeefer, m. —s,
— proever (die dranken onderzoekt, ook die
veel houdt van drinken en eten); smaak; proef(je).
ZMuterMe, m. —, —n = weverspap. 1Mntei's
Men, fcbw. (1).) = pappen, slichten. ectutels
w. —, —en = vleierij, liefkoozing.
1Mmei'Metbaft = vleiend, streelend, [lief,
lieflijk, beminnelijk]. SMntel'Metratg, w.,
.f atiAen, 1. =vleipotje, -poesje, vleier, vieister.
1Mmei'Meln, Id)w. (b.) (einem) = vleien, streelen, liefkoozen; (einem, rid) mit elm.) vleien;
einem etw. ins .0 r
= iem. lets liefs toefluisteren ; (bas $ortrat geld)ntelcbelt =
geflatteerd; (id) fftble mid)) gelmeicbelt = gevleid, gestreeld; lid) in jems. Ounit 1. = zich
door vleierijen in iems. gunst dringen.
aMmet'Met[Iname, nt.; .rebe, w.; •Mort,
=
vleillnaam (-naampje) ; -taal ; -woord (vleiend w.).
—s, — = vleier. 1Mmeitt'x
adimeiffiler,
teri1M = vleiend, vleierig.
1Mmei'big zie geldmeibig.
w. zie
IMmeilien, ft. (b.) (id) fd)meil3e; fd)mif3, fcbmilre;
fcbmell3e 1 gelcbmillen) = smijten, werpen,
gooien; [slaan] ; (stud.) (ten beste) geven.
SMmeit'ffiege, w. = brom-, vleesch-, drekvlieg.
SOmeti, m. —es, —e = hrandverf, email;
glazuur; zachte glans, lieflijk waas. ei4ntets'.
= emailleer-, brandschilderwerk.
admit,
eMmelVaybeiter, m. emailleerder. 1Mmets'•
bar = smeltbaar. ce4ntelebarfeit, m. — =
smeltbaarheid. ZOntelebutter, w. = gesmolten
boter. ZMutelle, m. —, —n = ('t) smelten,
smelting, smelterij, gieterij. 1Mmet'3en, ft. (1.)
bu (lcbmilgept, er fcbmil3t, id)mol3; fdpnOl3e;
fcbmi13! geld)mol3en) = smelten, vloeibaar
worden, wegsmelten, (in, 2Iff.) overgaan, zich
oplossen; [d)w. (b.) = (doen) smelten
oplossen; doen wegsmelten, roeren, treffen,
aandoen; emailleeren. frbutetlenb = smeltend,
kwijnend, lieflijkzacht klinkend. erftuterier,
m. —s, — = smelter, gieter; (nrbb.) reuzelkoopman, worstfabrikant. stOntelaereV, w. —,
—en = smelterij, gieterij.
ScOmeteIlfarbe, ro.; xgetnalbe, 1. = emallilkleur;
-schilderij.
erftutetellgrab, tn.; •bilie, tv.; .0iitte, w. =
smeltilpunt ; -hitte; (metaal)-erij.
tiMmels'faMel, to. = getmailleerde tegel.
Sibmetetunft, m. = emailleerkunst. CiMmetex
matey, m. = brand-, emailschilder.
eMmetellofen, m.; .rObtMen, I.; :fiend, m. =
• smeltlloven; -buisje (blaaspijpje); -kroes.
Zebutel'aung, tv. — =smelting. scOineloviirtne,
w. = smeltingswarmte. aeOntetettierf, 1. =
smelterij, gieterij; emailleerwerk.
ittinner, (u. m.) —(e)s = smeer, vet, reuzel; es
loll bir nicbt Sum G. gebeif)en = 't zal niet tot je

et§merbatid).
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voordeel zijn, je zult er niet vet van warden.
cac§nteebattd), m. = smeerbuik.
stfi nteeget, m. —5, — = (bot.) ganzevoet, brave
Hendrik; zie vender 6 cbmirgei enz.
adytte4 m. —(e)s, —e = dwergvalk.
acionerle, w. —, —n = bermpje (een visch).
arbnteri, m. —es [..ens], —en = smart, pijn;
mit 6 .. en = met smart. tiOmer'sen, fd)w.
(1.) = smarten, pijn doers; ber f anger ftmer3t
mit (aud); mar) = doet me zeer, pijn; ber
Zorrourf fcbmer3t mit = smart mij, doet me
zeer, pijn; es ftmer3t mid) baf3 .. = 't smart
mij, doet mij leed, dat...
stonter'aentigetb, 1. = smartegeld (vergoeding
voor verwonding enz.). at#nteelettigittb, f. —
kind der smarte. aittner'gendiager, f. =
lijdensbed, -leger. Catbuter'5endmittm. m. =
man der smarte (Job, Jezus). siontvegents.
*nutter, SchtnerlettOreii0, w. = Moeder der
smarten, mater dolorosa. at§nter'ictt8ruf,
.1c4rei, m. = smartkreet, kreet van pijn,
van smart.
Ittnteri'frei = vrij van smart, van pijn, pijnloos.
Mute-v(04ft = (liziek) pijnlijk; ftm. ..e Out.
ter = Moeder der smarten. fittneveli4 = (moreel) smartelijk, pijnlijk, bedroevend. fc§ntere•
littbernb = verzachtend, pijnstillend. ftbutere.
to8 = pijnloos. Scbtneraloligfeit, w. — =
pijnloosheid. frftnterritillenb = pijnstillend.
fi§nterebott = smartelijk, pijnlijk.
ectutetten, m. —s = (bit.) room.
admterterling, m. —s, —e = vlinder, kapel.
siOnteCtedingaart, w. = vlindersoort; vlinderaard, wispelturigheid, wuftheid. fdinterter.
littgattrtig = vlinderachtig; wispelturig, wuft.
admterterlingafang, m. = vlinderjacht, -vangst.
ecbtnetiterlingatte4, 1. = vlindernet.
fc§ntettern, fcbw. (b.) = (met klirakend, knallend
geraas) smijten, slingeren, kletsen, slaan,
treffen, donderen; (berl.) drinken; ten beste
geven; (ber r °niter) fdynettert = ratelt, knalt;
(rompeten) schetteren, schallen ; ( ZOgel) slaan.
SCOW/ft, w. —, —n (nrbb.) zie ecbmite.
arntnicb, m. —(e)s, —e = smid; vgl. 0 Hi d.
fMtnieb'bar = smeedbaar. SeOtttlebibartett,
ID. - = smeedbaarheid. Cattutici be, w. —,
—n = smidse, smederij; vgl. red)t I.
arbinie'bellatnbut, m.; g avbeit,w.; gbalg, m. =
smidsPaambeeld; -werk; -blaasbalg.
eitutie'beeilett, f. = smeedijzer.
Sdpinie`belleffe, w.; •batntner, m.; •roOlett, $1.;
=hurt, w.; ',matter, m. = smidsithaard (-schoorsteen); -hamer; -kolen; -kunst (smeedk.); -bans.
ft§ntte'ben, ftw. (b.) = smeden; (fig. ook)
maken, in elkaar zetten; in Stetten, in (llen f. =
in de boeien, in de ijzers slaan; (2iigett, 91n.
fcbItige, Firdne, Zerfe) smeden; vgl. ellen III,
91anfe e. a.
attnticige, ID. —, —n = 1. beweegbare winkelhank, zwei; 2. vouwbare duimstok. frbutie'gett,
itto . (1).) = vlijen, schikken; drukken, leunen;
(ben Stopf in bie battb) geftmlegt = geleund;
(Me 9.1rme um einen) slaan; ficb an einen 1. =
zich tegen iem. aanvlijen, aandrukken; fit f.
tinter (Wt.), nad), ook alleen met rat. = zich
voegen, zich plooien naar; fit f. uttb biegen =
zich schikken, zich plooien, buigen, kruipen.
Mntieglam = buigzaam, lenig, soepel, meegaand.SOntieglantreit, tv. — = buigzaamheid
enz.
erbiniele, w. —, —n = smeele (een grassoort).
isiOntier, f. —(e)s = smeer.ai§ntieralien, 31. =
knoeierij; klad-, broddelwerk; (stud.) geschen-

admen's.

ken (ter omkooping), omkoopgeld. fcbtttfee.
bud, 1. = kladboek. aditnieribil4fet w. =
smeerbus, -doos. ecbmie're, w. —, —a =
smeer; vet; smeersel, (smeer)zalf, -olie; vuil,
vuile zaak; smeer, slaag; nietigheid, rommel;
verlegenheid, netelige toestand; slechte rondtrekkende tooneelspelerstroep; 6. ftebett =
('5aun.) op wacht, op den uitkijk staan.
POmie'rett, ftw. (b.) = (in)smeren, bestrijken;
knoeien, morsen, slecht werk leveren, kladden;
(es 01)0 wie gefttniert = als gesmeerd, van een
lelen dakje; feint Goblett f. = op den loop
gaan; fit bie RebIe 1. = wat drinken; einen 1. =
iem. de handers stoppen, iem. omkoopen;
einem bas Maui f., einem bonig, Ore! um ben
Olunb (ums Tilaul) f. = iem. honig om den
mond smeren; (Wein, tier) vermengen, vervalschen.
Zdjutie'ver, m. —a, — = smeerder, knoeier,
kladder, vervalscher (van wijn e. d.). er4ntiereg
ref', w. —, —en = insmeerderij; knoeierij,
kladwerk. Sc§ntier'fielet, m. = pennelikker.
ZeOntierifinte, m. = smeerpoets, vuilik.
attusier'getb, 1. = omkoopgeld, steekpenning,
vgl. etntieralten. Antie'rig = smerig, vuil,
vettig, glibberig; vrekkig. VOntierTeile, m. =
smeerkaas. Zdotierliabbe, w. = klad.
attutier'in#Pen, m. = smeer-, vetlap; (ook fig.)
smeerlap. SiOntier'BI, 1. = smeerolie. edjutier's
fathe, w. = smeerzalf. Sc§mierleite, w. —
smeerzeep, groene zeep.StutierTiefel, m. =
getraande,vetleeren laars. SiOntierleife, tv. =
zachte zeep.
efoutittrballaut, m. = witte balsem. sioutittr.
Witte, tr. = witte boon, prinsesseboon.
SiOntinnficf0e, tr. = blanketsel-, poederdoos.
Se§titittle, tr. —, —n = blanketsel, poeder;
(fig.) mooie schijn; vgl. auflegen. littnittlen,
fcbto. (1.) = blanketten, poederen; (fig.)
bewimpelen; gefcbminfte Q3ilatt3 = geflatteerde
balans.
04ntittElintittei, 1.; .4)!ItifteriOett, 1. = schoonheidsllmiddel; -pleistertje (moesje).
cantittrtue, m. = blanketsel-, poederpot.
StutittEtraffer, 1. = schoonheidswater.
Cat mirigel, m. —s = smergel, amaril. scbmie.
fleileitten, 1. = schuurlinnen IttntiVattn,
Km (tj.) = smergelen, met smergel polijsten.
edmtir'neftutpier, f. = schuurpapier.
Sittnit, m. ettniffes, ettniffe = houw, duelwonde, snede, jaap (over 't gezicht), litteeken;
streek, toets (van een schilder) ; drek; (biefe
3eid)nung) bat 6. = is vlug en knap gedaan;
es bat feinen rittigen 6. = 't zit goed in
elkaar, is in orde; einen argen C. wegbabett =
een barren stoot (fig.) gekregen hebben;
6 d) m if f e = (ook) slaag. Se§ntlip m. —es,
—e = slag, houw; spat, vuile rand (aan
japon); schandvlek, smet. SchntiVie, w. —,
—a = slag (dun einde van een zweepkoord).
fibutiriett, fcbro. (b.) = striemen; besmetten,
vuil maken; merken; smaden, lasteren.
St§titoif, m. —(e)s, —e = gewetenloos journalist, ecbmocf.
atfttnner, m. —s, — = prul, for (van een boek);
smoker, rooker. Ktstalertt, fcbtr. (b.) = (in de
boeken) snuffelen.
ferjutOlett, fcbto. (tj.) = (gwst.) smeulen.
Ichntollen, !dm% (1).) = pruilen, mokken, boedeeren; [glimlachen] ; f. unb grollett = pruilemuilen.
14ntellie'ren, ftw. (1.) = broederschap drinken.
eibntorlid, 1. — = (stud.) Schmollisl gezond-
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held! e. trittfen = broederschap drinken.
Stbitsoll'himuterften, •ftlifidiett, 1., .toinfel,
m. = pruilhoekje.
ZeOntor'inaten, m. = gestoofd, gesmoord
vleesch. fatt me'rets, 1d)w. (b.) = smoren,
stoven; (in ber bite) smoren, stikken, braden.
SOntor'ffeile§, 1. = gestoofd, gesmoord
vleesch.
[10movIlett, !Am (b.) = uit-, bezuinigen].
Sc4movibi#e, w. = smoorhitte. ernutoefoftl,
m. = gestoofde roode kool. er§tnorloOf, tn. =
stoofpan.
Sc§ntit, m. —s = (iilb.) winstje, profijtje, bedriegerijtje, (eig.) praatje, verzinseltje; einen
ecbmu mad)en een vies winstje maken.
Leonia, m. —(e)s, —e = sieraad, versiering,
tooi, opschik; parure. II. liOutud (9N.) =
knap, mooi, fraai, sierlijk, bevallig, hupsch.
St4ntud'arbeit, w. = bijouterie. milc't en,
Km (b.) = tooien, opsieren, mooi maken; in
een mooi licht plaatsen, opsmukken; rtcb mit
frembett ebern 1. = met andermans veeren
pronken. el§mud'fielb, = geld voor tool en
opschik. Sttutudigitter, 1. = sierhek, mooi
versierd hek. ScOutudIginbter, m. = handelaar
in bijouterieen, juwelier. SOntudliiftdjett, 1. =
bijouteriekistje. Seipttu ?flab en, m. bij outeriewinkel. fcbmuirdo# = onopgesmukt, eenvoudig.
ec§ntnitttabet, w. = juweelen speld, borst-,
doek-, haarspeld, broche. SOmtidlarben, 131.,
versierselen, opschik, tool, fantaw.
zieartikelen, bijouterieen.
GeOntub'bet, m. —s = viezigheid, morsboel.
ec§utubbeler, w. —, —en = morsboel,
kladderij, kladwerk. fdintub'belig = kladderig,
morsig, knoeierig, smoezelig. TiOtnub'beitt, 1d)tn.
(b.) = morsen, kladden, knoeien.
etionuirgef, m. —s, St§tnuggelei', m. —,
—en, etiontig'fiel4anbel, m. = smokkelarij,
sluikerij, smokkel-, sluikhandel. frbuttio'geln,
fdjw. (b.) smokkelen. eft Ittug'getware, w. =
smokkelwaar. ettutunglev, m. —s, =
smokkelaar. etfottugglerbattbe, w. = smokkelaarsbende.
ertimegrogett, m. = winstje (waar een luchtje
aan is), vgl. ecbmu. ei§utulatiOttt, m. =
kleermakerslap (overgeschoten).
Idottuttlein, fcbw. (b.) = behaaglijk glimlachen;
meesmuilen.
ettutitd. m. —es = (jilt)) gepraat, gebabbel.
10nutlett, 1d)w. (b.) = praten, babbelen.
ei§ntu#, m. —es = vuil(nis), vuiligheid,
modder, slijk. 64titu4'avntel, m. = morsmouw.
StOmuirbartel, m. = morspot, smeerpoets.
et§utuirblatt, 1. = vuile krant, (ook) misdruk.
et#Inutrbleth, 1. = spatbord. e4mu4'bogen,
m. = misdruk. ic§nuttlen, fcbw. (b.) =
(makkelijk) vuil worden; morsen, vuil maken;
Ieicbt 1. = besmettelijk zijn (van gotten).
adjututiliinger, m. = spatbord. eitututilarbe,
w. = vuile kleur; grauwe, sombere kleur.
SOntuli'finf(e), m. = morspot, smeerpoets,
vuilik. Schutulyffed, m. = smeervlek, (vuile)
vlek; smet. Se§mutrbaututel, m. = vuilik.
ernittutilatt, m. —5, —e = smeerpoets;
gierigaard, vrek. ftbututlig = vuil, smerig,
morsig; gierig, vrekkig. ecbututrigel, m. zie
cbmutfinf e. et4ntutli fireit, w. —, —en =
vuil(ig)heid enz. vgl. fd) m tt b tg. ZOmulytittel,
werk-, morskiel. sOuntlytonturrena, m.
m.
oneerlijke konkurrentie. eOututV104)ett, w.
= vuile lap; vuilpoes. w. = vuilpoes, morsebel. eeonsulyttidet, m. = vuilik,
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smeerpoets. ettutuVtia.Wer, = misdruk;
kladpapier. idimulypreffe, w. = vuile pers.
lihntuOtarrettb = stijf van 't vuil. CcOntulr•
Met, m. = voortitel, Fransche titel. econtuv.
fruppett (scherts. naar Scbuttr.), qm. = straatvegers e. d. Sihmu(1)'gettel, m. = spiekpapiertje.
Ii§nablertt, fcbw. (b.) = babbelen, wauwelen.
scbita'bel, m. —5, Sdpfetbei snavel, bek;
sneb, voorsteven; jeber3ogel fingt, wie ibm
ber Z. gewacbien tit = ieder vogeltje zingt,
zooals 't gebekt is; (einem) ttacb bem S. reben =
naar den mond praten; bas ift nicbts fur beinett
G. = dat is geen spekje voor jouw bekje.
ettltaibeittett, 1. —s, — = snaveltje, bekje.
14na'betfOrtnig = snavel-, snebvormig. ItOna.
belie'rett, 1c4na'beln, fcbm. (b.) = lekker (met
trek) eten, smullen, buffelen. Ktrbeln, fd)13).
(b.) = van een snavel voor zien; fitt
=
trekkebekken.
Ztbnalbellifc§i1f, f.; .4140, m. = sneblischip
(-schuit); -schoen (ook: tootsehoen).
1tOna'belft§ttell = snavelsnel, rad van tong.
= vogelbek-, snaveldier.
Sc§tta'beltier,
St§na'beltueibe, w. = lekkernij, lekker maal.
V3.
= tang (van den chirurg):
adma'beliange,
ftbnabulle'ren zie idmabelieren.
Sehna ibub = cbnaps.
actual, m. —(e)s = gebabbel, gepraat, grap,
(min; cbn Et cf e = grappen. Ktuteten, RD).
(b.) = babbelen, praten. kletsen.
ZeOna'bag, ettita'berOiiptel,
—s, — =
(Opperduitsch) volksliedje, straat-, dansdeuntje.
r. ec4ttale, w.
—tt = mug; (gwst.) ringslang. II. sit
m. —n,
e., w. —,
—n = grap, aardigheid, scherts.
fOnalen zie itnaden.
Odpialettitict, m. = muggebeet.
Analig,10nalifit = grappig, koddig, snaaksch.
—n = gesp; klink; knip (met
Se§nallet w.
de ringers); klaproos ; snol. 14nallett, icbw.
(b.) = gespen; (gwst.) knallen, klappen.
eitttallettitift, m. = tong (van de gesp).
fdpiallett, fcbtx). (b.) = klappen (met de tong),
smakken. act m. —s, — = smak, klap
(met de tong). Zttnalefaut, m. = klappend,
smakkend geluid.
atonal/el, m. —s, — = houting (een visch).
I. ic§na00 Znt. = snap! hap! II. ec§napp,
m. —(e)s, —e = snap, hap, greep.
snappers, grijpen,
1(41144rOen, id)w. (b.)
knippen (als een knipmes, met de vingers);
toeklappen; Happen; happen; .2uft 1. = lueht
happen, een luchtje scheppen; (nod) tuft)
happen, hijgen, Psnakken; (has Gcblo13) itnappt =
verspringt, springt los; jest bat's geitnappt! =
nu is 't genoeg! eciptiiO'Ver, tn. —s, — —
lancet, (laat)vlijm; kleine handboog. emw
na.
t w. = veer. ec§naW0alin, m. struikroover, bandiet; snaphaan. erbttapO'nteffer, 1.
= knipmes. ZcbttalWfad, m. = knapzak, ransel.
scftna#6', m. --es, Gcbtaple = jenever, brandewijn; borrel, glaasje, slokje. e Ona06'bruber ,
m. drinkebroer. eft na0O'bube, w. = kroeg,
herberg. ei§ttapO'bubbet, ',butte, w. = jeneverflesch. itfjnalY lett, fcbtv. (b.) = jenever drinken,
borrelen. act ttaWfne0e, w. = kroeg, herberg.
SebnapOltale, w. = jeneverneus. echtiaw.
fad, m. = proever, jeneverneus.
= (in den slaap) snurken,
fOnar'Oett, id)wsnorken, ronken, snoeven. etftitarAer, m. —s,
— = snurker, snorker, ronker.
ec§narebat, m. = brombas, brommer. Set nav'.
—n = ratel; groote lijster. febnaerett,
re, W.
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1d)w. am = ratelen, snorren, brommen;
brouwen (bij 't spreken). Zit ttarepoitett, tn. =
enkele wachtpost. etOnarr'Wert, 1. = bromwerk (aan 't orgel).
edinat(e), w. —, . Jen = (veld)grens; takje,
rijsje.
StOttarterer, m. —s, — = snateraar, babbelaar,
snapper. ZOttatterganO, w. = snatergans,
babbelkous ItOttatterig = snater-, babbelachtig. ScOttattertiele, W. = babbelkous,
kletstante. ZOttattermaul, 1. = babbelaar,
wauwelaar, babbelkous. ItOttaftern, icfm. (b.)=
(van eenden, ganzen) snateren, (van ooievaars)
klepperen; (alg.) babbelen, snappen. snateren;
[klappertanden]. atOttattrer, itt nattrig zie
Gdmatterer, fdptatterig.
atOna#, m. —es, Sdynate = (gwst.) hoofdtooi
(van bruid of pvettante). ftOnat'ae(t)n, fittr.
(I).) = tooien, opschikken.
ettnau, w. —, —en = snauw (tweemastzeeschip).
itfotaulten, fdp:o. (bisw. ft.: fcbnob, gefdploben),
(b.) = snuiven, blazen, hijgen, brieschen;
hunkeren; (nad) 91acbe) hijgen, hunkeren; (ber
51auwinb) fdytob = blies, woei; (fid)) bie Rafe
f. = zijn neus snuiten. itOttauletn, Rim). (1).) =
snuffelen (ook bij 't spreken). Ittnaulett, fcbto.
(b.) = moeilijk adem halen, snuiven, blazen,
hijgen, ademen, snuffelen. ScOnaulevi, 1. —es,
—e = auto(mobiel), tuf(-tuf).
acftnatt3'bart, m. = snor(rebaard), knevel.
ecOnattetten, 1. —5, — = snuitje, bekje,
snoetje. Sttnan'ae, w. —, —n = snuit, snoet,
bek; tuit (van lampen, kannen), bek, tuit (van
dakgoten). Z4nau'el, 1. --s, — = snoetje,
snuitje. fc4tutu'ptt, fdiw. (b.) = (af)snauwen.
Stjnau'5e-r, m. —s, — zie Scbttatt3bart.
IcOnatt'aig = kortaangebonden, grof, ruw.
aftnecle, tn. —, —it = slak; (in 't oor) slakkehuis; wenteltrap; volute (aan een zui4; schroefboor ; snek (in horloge) ; schroef van Archimedes;
huiselijke vrouw, huismusch; (een) gebakje,
taartje. ZcOneetenart, w. = slakkesoort,
-aard. fitneetenartig, .fOrtnig = slakachtig,
-vormig. ZOneetenbobrer, m. = schroefboor.
Stbneetenfraf;, m. = schade door slakken
aangericht, aanvreting van slakken. ecOnet'g
tengattg, m. = slakkegang (eig. en fig.);
slingergang, -laan. ZtOtteelettgeigtufe, 1. =
slakkehuis. StOneelengetublbe, 1. = slakhuisvormig gewelf. Ztfoteclentytu, 1. =
slakkehuis. Stipteetentegel, m. = spiraalkegel.
ZOneetentlee, m. = rupsklaver. Zc4tteetett=
little, w. = slakke-, schroeflijn. ednieclenooft,
to.; mit ber G. fabrett = een slakkegangetje
hebben, gaan. Zit neetettitiege, gtretAte, tv. =
wenteltrap. ZOtteetentuittbung, w. = schroeflijn, spiraal.
fd)tterYberengtengl = tateratal
acOnee, m. —s = sneeuw; (geslagen) schuim
(van eieren). ZOttee'batpt, tr. = weg over de
sneeuw. ZtOttee'batt, m. = sneeuwbal (ook de
plant). faittee'balten, fcbw. (1).) = sneeuwballen, met sneeuwba]len gooien. StOnee'beere,
w. = sneeuwbes. etbnee'berg, m. = sneeuwberg, -hoop. er4ttee'bergev, m. —s = Schneeberger tabak. le§nee'blinb = sneeuwblind.
ibtfinee'bruct, m. = hout, dat door den sneeuwvracht is afgevallen.
ScOnee'lltatt, m.; stloite, w.; ittodenbauut, m.;
: gaud, w.; •gebirge, 1. = sneeuwlival; -viok;
-vlokkeboom; -ga ps; -gebergte.
Zt4itee'ligelithe, IR; .gefthber, I.; sgtadOen,
1. = sneeuwilvelden; -jacht; -klokje.
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Z4nee'llgrettie, w.; .bafe, m.; 40uOtt, 1. =
sneeuwIlgrens; -ha gs; -hoen.
fc4nee'ittt = sneeuwwit, -achtig. jr§ttee'ig =
sneeuwwit, met sneeuw bedekt, sneeuw...
sioneeltuntOen, m. = sneeuwklomp. ecOnee'.
tOttig, m. = winterkoninkje; er frettt rid) wie
ein G. = hij is erg in zijn nopjes, zoo blij als
een engel.
Sttnee'llIttp#e, w.; glatuine, w.; .litftt, 1.;
tinie, w.; .lutt, w. = sneeuwHkruin; -lawine;
-glans; -lijn; -lucht.
itt§neellutann, m.; qtttit g, m.; .reiten, m. —
sneeuwIlman (-pop); -ploeg; -schoen.
GiStOneelliMaufet (.14i00e), Iv.; .10irOt, tn.;
itiiirttt, m. = sneeuwlIschop; -laag; -scherm.
COtteeltOntet3e, w. = (de tijd van 't) smelten van
de sneeuw.
et§tteellft00, m.; •ituri, m., .treiben, 1. =
sneeuwlIschoen (ski); -val (lawine); -jacht.
ecOnee'bertveipng, ro. —, —en, = opgewaaide,
opeengehoopte sneeuw. etfitteetviiMe, .tvelie,
w. = overhangende sneeuwmassa (aan de
rots bijv.) Idinee'weiff = sneeuwwit. Stfittee'.
Wetter, 1. = sneeuwachtig weer, sneeuwweer.
a(Ctteetuittc4en, 1. = Sneeuwwitje.
Sttne'get, m. —s, — = (gwst.) (naakte) slak.
StOtteib, m. —(e)s = kranigheid, energie;
(sours) sjiek.
C4c4tteiblutdett Ow. zie Gdmeibebacfett ufw.
Sitnei'be, to. —, —n = suede, scherp (van
een mes e. d.), Ming; scherpe bergkant; ook =
Scbneib.
c3tOttei'benbaden, V.; abant, w.; .bobne, w.;
.bobrer, M. ; .eilett, 1. = snijilkussens; -bank;
-boon; -boor; -ijzer.
Stintei'beHbota, I.; .tto#, M. = zaagIlhout;
-blok (-balk).
SiOnet'betabe, w. = snijtrog (voor haksel).
atOtterbeloOn, m. = snij-, zaagloon.erfmei'be.
maidjine, w. = snij-, hakmachine. ScOnei'be.
metier, 1. = breed keukenmes, hakmes. SOnei'.
beutiitjte, w. = (hout)zaagmolen.
I. fitttei'bett, it. (b.) (fcbneibe; fcbnitt; fcbnitte;
fdytelbel gertnitten) = snijden; graveeren,
(beeld)snijden; maaien, oogsten; (eine Weber)
snijden, vermaken; (bie f)aare) knippen;
(Stümme 3u Q3rettern) zagen; einem ben Stein
1. = iem. van den steen snijden; (eine $tarte)
nemen; OeIb 1. = veel geld verdienen, woekeren; (einett Oa) snijden; einen 1. = iem.
(opzettelijk) niet zien, iem. negeeren; es
fdytitt mir ins ber3, in bie GeeIe = 't sneed
mij door de ziel; es fdytteibet mir im 2eibe =
ik heb kramp in 't lijf; bas fdytelbet in ben
Q3eutel = dat loopt in 't geld, in de papieren;
iitO I. = zich snijden; elkaar snijden (kruisen);
zich vergissen, 't mis hebben ; vgl. E our,
Oeficbt, Orimaffe, Leber, 91obr. II.ettnei'•
ben, 1. im 2eibe = kramp, snijdingen.
fOttei'benb = snijdend, scherp, (van wind,
koude, geluid ook) snerpend. ZMItei'beptottt,
m. = snijpunt.
Sc§nei'ber, m. —s, — = snijder, kleermaker;
(ook een) libel, (en een soort) hert; (in 't spel) G.
macbett = kapot maken (met minder dan de
helft van 't aantal punters laten verliezen); S.
werbett, feitt = verliezen, onder Jan zijn; aus
bem G. fein = boven Jan zijn; fie fit aus bem
S. = ze is boven de dertig; nerfror(e)ner S. —
koudkleum, kouwelijke Dries. Ocbnei'berar¢
belt, w. = kleermakerswerk.Zeipterberburft4e,
tn. = kleermakersjongen. Zttneiberer, w. —,
—en = kleermakerij ; S. liaben = den Meer-
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maker, de naaister (aan huis) hebben. geOnei's
berbaubtuert, 1. = kleermakersambacht, kleermakerij. Sc§ttei'berin, w. —, —nett = (mode)naaister, kleermaakster.eciOnef iberinnung, to. =
kleermakersbond.ec§uei'beruabc§en,f., •utaut=
fell, w. = modenaaister(tje), kleermaakster.
Iffinei'bertnatig — op zijn kleermakers, kleermakers... ZOttei'bertneitter, m. = kleermakersbaas. Ittnei'bent, fcbw. (b.) = kleermaker,
-maakster zijn, bij de kleermakerij zijn; maken,
flikken. ZOnei'berre4nung, w. = kleermakersrekening. ZOttei'berfOule, w. = kleermakersvakschool. Scintei'bertif4, m. = (kleermakers)werktafel. ZOnerberimel, m. = snijder(s)vogel. achnei'bertuerfitatt, w. = kleermakerswerkplaats. Scftuei'beriuttft, w. = kleermakersgilde.
w.; .Werf5eug, j.; =satin, m. =
snijilwals (splijtwerktuig); -werktuig; -tand.
ZeOnet'beiange, tn. = afsnij-, draadsnij-, knip-,
-nijptang. fttnei'big = scherp; kranig, flink,
energiek. ettneVbigieft, w. — = kranigheid,
flinkheid, energie. Schneibluerf, 1. = snijwals.
fclineVen, fcbw. (b.) = sneeuwen; vgl. berein.
fcbneien.
—n = 1. uitgehakte
edmerfeOnerile), w
rechte boschweg; 2. vogelstrik.
Ittneilebt, fcbw. (1.) = (boomen e. d.) uit-,
besnijden, dunnen.
fOnell = snel, vlug, gauw, hard; f ..e Zebienung
vlugge, prompte bediening; mad) idnt. —
maak voort. Ottnet'lauf, m. = hardloop(en).
SOttel'Idufer, m. = hardlooper, -rijder.
Sc4nell'bleicfte, w. = snelwasscherij.
bautiger, m. = (passagiers)stoomboot, -schip
(voor de groote vaart). Z4nerle, w. =
snel-, vlugheid; (stroom)versnelling. febnellen,
Rim. (b.) = (einen lfeiD afschieten; er fd)nellte
mir ein Riigeld)en an bie Male = schoot, knipte
me een balletje (propje) tegen den neus; in bie
babe = omhoog laten springen, opwippen,
omhoog werpen; bie Rrallen 1)eroor fd)rt. =
de nagels uitslaan; (mit ben gingern) knippen;
lebm (f.) = springen, schieten, vliegen, losschieten, losspringen; in bie biibe fcbtt. =
omhoog springen, vliegen.
SMIterler, m. —s, — = knip (voor den neus);
knikker; wipgalg; streng; verschalking, verrassing. SOnellifebet, w. = veer. fiQuerefertig
= vaardig, voortvarend, niet aarzelend, vlug.
SOnellleuer, 1. = snelvuur. fOuell'ffitig =
snel-, lichtvoetig, vlug. scbttellinfeit. — =
snel-, vlugheid, vaart. etotteltliifer, m. =
kniptor. Stfmell'fraft, w. = veerkracht.
ZOnell'fftgekten, 1. = knikker. SiOneillauf
OW. zie Sdinellauf ufw. emttertWit, w. =
mail, snelpost.
Silmelllneffe w.; sittreibev, m.; .14tift, w. —
snellipers; -schrijver (ook = stenograaf);
-schrift (ook = stenografie).
= versnelde pas, looppas.
effinell'Itttitt,
w.; •5eIiOnet, m.;
m.;
snellizeiler; -waag (unster); -teekequa, m.
naar; -trein (expres-, bliksemtr.).
= rad van tong, rad in den
mond. SOttell'ilingigreit, w. — = radheid van
tong. w.
—n = snip; (fig.) snol.
etftnelrfe, w.
St§ttepleunbred, m.; .fang, m., %jag)), w. —
snippei ldrek; -vangst; -jacht.
StOnelYfenftrich, m. = snippetrek, -jacht; (fig.
ook = Wittrenitrid)). Ott neOleuiug, nt. =
snippevlucht, -trek.

e4 niter.

Scimep'pe, w. = punt (van kant, van een
keurs); tuit (van een kan); top (van een mots),
timp; snip.
Scline4Y0er zie Sdp-tetpper.
CiOnerler, m. —a, —, ScOnevrfait zieZuerfacf.
fitnetterebengtengl = taterata!
frbsten'ien, fcbw. (b.) = snuiten (kaars, neus);
fich fchn. = zijn neus snuiten.
Stliniefeltueg, m. = kronkelweg.
1d)to. (l.) = (gwst.) wippen, druk,
snel heen-en-weer bewegen; ook = !Mitt eln.
ZeOttid'Ichttad, m. = onzin, praatjes.
fOnie'beu zie fcbnaub en.
fOttie'geln, 1d)w. (b.) = piekfijn kleeden; vgl.
clefcbniegelt.
= (bed.) sjiek, kranig, fijn.
m. —s, — = heererok, „stalen pen".
frintipp± = snip! vgl. fcbnipp, Id) n app. ettniop's
(ben, 1. —a, — = knip (met de ringers); einem
ein Scbtt. 1d)lagert = iem. beethebben, iem. een
hak zetten. Zdjuitr#el, m. u. —s, — = snipper. fcbniplieln, fcbw. (b.) = snipperen.
frOnWpen, fcbw. (b.) = wippen, tippen, even
inknippen; met duim en vinger knippen;
springen, vliegen, schieten. 14niO'Vern, fcbw.
(b.) = (gwst.) snikken. febuWpilef) = snibbig,
bits, vinnig. Ittui#0, ftlinat4 I = snip, snap!
fOn., fon. fcl)uattd, lett bie (6e1d)icbte aus =
daar kwam een olifant met zijn snuit, die blies
't heele vertelseltje uit. SOnWlei, f. —s, — =
snipper.
StbnielelfeOnede, w. = huisjesslak.
SOniere, w. —, —It = strik.
ettnut, m. —(e)s, —e = ('t) snijden, ('t) knippen; snede, snee, schrap, barst; doorsnede; snit,
mode, patroon, vorm; [oogst] ; eitt Gdyn. ins
ber3, in bie Seele een steek in 't hart, in de
ziel; ber erfte, 3weite S. = de eerste, tweede
(hooi)oogst; feinen S. mailers = zijn slag slaan;
ein S. tier, Wein een halfje ; auf einen S. =
in eens. ZeOttittiblume, to. = snijbloem, afgesneden bloem. SiQuittbogeu, m. = knippatroon.
eitnittbolitte, w. = snijboon. sonitt'Oett,
—5, — = sneetje (brood), plakje; winstje.
grOnitle, w. = snede, plak, moot.
ettnitter, m. —s, — = maaier. SOuirteriu,
w. —, —nett = maaister. zOnitterfo'fitt, m. ----maailoon, -geld. g onitroanbei,
= kleinhandel (vooral in ellewaar). tn.
= kleinhandelaar. ecimittlp15, 1. = zaag-,
bestekhout. eMnittlauch, tn. = bieslook.
ScOnittling, tn. —s, —e = stek(je). Situite.
w. = snijlijn. COnittlneffer, 1. = hak-,
snijmes. Sitniteutufter, 1. = knippatroon.
1481/Cuff = rijp (om afgesneden of gemaaid
to worden). Scbuittfalat, tn. = latuw. GOttitt.
Waren, $1. = ellewaren, garen en band,
nouveautd's. setnittiveflel, tn. = kortzichtwissel. frbuittlueife = bij plakken, bij sneden,
bij mooten. Scbuitetvunbe, tn. = snijwond(e).
(Multi, tn. —(e)s, —e = plakje, schijfje (vooral
van gedroogde vruchten); snipper. COttitrarbeit,
w. = snijwerk. ZOnit'3el, 1. —s, — = afsnijsel, snipper; Metier S. = (gebraden schijf
kalfsvleesch met citroen, sardines enz. bereid)
kalfsoester; einem S. frEtufeln iem. een rad
voor de oogen draaien. GMnitielbobne, w. =
w. —, —en = snipper-,
snijboon.
houtsnijwerk. Scbuitleljagb, w. = snipperjacht. fcbw. (b.) — (uit)snijden,
snipperen , houtsnijden; (Q3obnett) snijden.
fit stifles*, Idyll). (b.) = snijwerk maken, (hout-)
snijden. edosifier, tn. —s, — = (beeld)snijder;
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snijmes; fout, bok. etpti#erei', w. —, —en =
snijwerk. IttnitIeru, Icbw. (b.) = fouten,
bokken maken.
Sc4itiOlmerfer, 1.; .tuerr, 1. = (hout)snijilmes;
-werk.
14stob'bett, Icbw. (b.) = (bed.) maffen (slapen).
snuffelen.
Ittno'bent, Idles. (b.)
fMnob'b(e)vig = brutaal, verwaand. eeottob'=
b(e)rigtelt, w. — = brutale manier van doen.
feljnBibe = (Oefinbel, 0e13) laag, gemeen;
(sett, (BeIb, 9:2ammon) boos, snood, naar,
ellendig; (Wrage, 9Intwort, 23ebanblung) geringschattend, minachtend, smadelijk; 1..s
Fl3ed), I. .r 3utum = leelijke, beroerde tegenspoed, vergissing. CicbuO'bigfeit, —, —en =
snoodheid, minachting.
14noWliern zie iftnupp ern.
erbnOvIel, m. —s, = spiraal, versiering,
haal; roulade. ettuOrteleF, w. —, —en =
krulwerk. Itfinbvifelbatt krullerig, popperig.
fe§nDefetn, fcbtv. (1.) = krullen, (met allerlei
krullen) versieren.
bedelen. scftnov'ver,
10§ttoeven, idles. (b.)
m. —s, — = bedelaar.
etfittutt, m. —(e)s = (gwst.) snik, snok.
SeOttud'eben zie 6d)nudelcben. eft nuefe,m.—,
--n = (klein) schaap. etinsucleidien, I. —s, —
schaapje; dotje, liefje, snoesje. fcfputit(e)Iig
= snoezig, doddig. Sittmcifelieug, I. = fijn
lekkers.
fattnefett, Id)w. (1.) = (gwst.) snikken.
Ittnnefern, fd)w. (b.) = snoepen.
erbuu0, m., Ottmebelc4en, I. —s, — = snoesje,
dotje.
aardig, snoezig.
ftbstubblig
1tt nu'beln, Idles. (b.) = (gwst.) snuffelen, door
den neus praten; vitten.
fcbttliffeln, Icbw. (1.) = snuffelen. ettniitrier,
m. —s, — = snuffelaar.
se@ttitrier, m. —s, — = (zuig)dot; speen.
I. erimulrfen, m. —s, — = verkoudheid (in
kou vatten.
't hootd); ben G. befommen
II. felmnplett, fcbw. (b.) = snuiven.
fi§nuPlettartig = als verkoudheid, uit verk.
voortkomend, verkoudhelds... et§tut4rfeit.
fieber, I. = katarrale koorts, griep, influenza.
erbttnWfer, m. —s, — = snuiver. a mte.
tabaf, m.= snuff. et4tmetabal(0)befe, w. =
snuifdoos. ce4ttu#flucb, I. = zakdoek. Seiont4Y.
,e, w. —n = pit, neus, snuitsel (van de
kaars); verschletende ster; (es ift ibm) !dm. =
'tzelfde, onverschillig. fitmWinvit, Icbw. (b.) =
snuffelen.
I. Stfmur, w. —, —en u. ecbniire = (oud en
nog gwst.) schoondochter, snaar. (saints,
tv. —, —en u. Scbnitre = snoer; (zweep-,
hengel)koord ; (meet)lijn; bindtouw; veter;
passement, soutache; (ba gebt alley) nad)
ber ecbn. = volgens den regel, heel geregeld;
(ones gebt ibm) nad) ber 6. = naar wensch;
fiber bte ecIpt. bauen = uit den band springen,
de maat to buiten gaan; (gwst.) von ber ecbn.
Ieben, 3e1)rett = van den hoogen boom levee.
e4stur'affel, m. = millioenpoot.
se4stiiribattb, I. = veter(band), rijgsnoer.
adjniebobett, m. = tooneelzolder, machinerie.
ettitilv'bruft, w. = korset. rijglijf. Sniir` tten,
1. —5, — = snoertje, koordje; (er bat tips) am
ecipt. = aan 't lijntje; (bas gett fa) wie am
6dytt = als van een leien dakje; er bat es am
6d)n. = hij kept 't op zijn duimpje. KniVrett,
Icbw. (b.) = binden, (toe)snoeren, rijgen; (ook
14tsu stelt: jag. van wolf, loath, vos) lijnrecht

voortdraven; rid) Idle. = zich (in)rijgen;
(ein tier) afbinden; eitten fcbn. = tem. snijden,
afzetten.
febniiriteitt, Idles. (b.) = (Ibb.) snorken, snurken.
febtmegeraibe = lijn-, regelrecht, rechtstreeks(ch). etbuiir'bafen, m. = rijghaak,
m. it. I., aleibeteit,
m.,
nestel.
I. = rijggat,
1. = rijglijf, korset.
-oog, vetergat. eiOnittqleber, w.; onagen, m.=
door 't inrijgen misvormde lever, maag.
Scfmuemaster, m. = passementmaker. est4niivi.
Isabel, w. = rijgnaald.
ic4nuvraut', m. —en, —en = rondtrekkend
(bedelend) muzikant. echnurribart, m. =
snor(rebaard) , knevel. Ittuurribiirtici = met
een snor of knevel, barsch (uitziend). eihmirive,
to. —n = ratel, oude vrouw; snor (van
katten e. d.); snoet, snuit; grap, aardigheid,
klucht, onzin; in ber 6. baben aan 't lijntje,
onder den duim hebben. icbtuteren, Icbw. (1).) =
snorren, gonzen (van raderen e. d.); spinnen
(van katten), brommen; opsnijden; ook =
I norre n. eebnuerer zie ecbn orrer.
sconiierienten, m. = rijgriem, veter; (tech.)
snoerriem.
1c4nuerin = koddig , grappig, komiek, kluchtig,
vermakelijk. erbuurrOeiferei 1 , w. —, —en =
snorrepijperij, nietigheid, beuzelarij, aardigheld, grap.
Setsturifiteibe, D. = snoerschijf.
es nhr'I ^ldjuCj, m.; •Venfel, m.; siticfel, m. =
rijglischoen; -veter; -laars.
leOttuteitradO'= lijn-, regelrecht, rechtstreeks(ch).
Sifoutt, ecbtmle, w. (gwst.) zie ecbnau3e.
cenultben, etbniitAen, et§metefen, 1. —s,
— = snuitje, bekje; snoes, snoesje. VOW=
tettleger, qutger, m. = (bed.) barbier.
ecfjo'ber, m —s, — = hoop, stapel, opper,
mijt (van hooi e. d.). 14uo'bertt, fd)w. (b.) =
(hooi e. d.) opperen. in hoopen zetten.
24od, 1. —(e)s, —e = schok, 60 of 64 stuks;
(fig.) hoop, troep. fe§oefe(1)n, fdrx). (b.)
al/e duivels!
schudden. Mod'icbtuerenotl
=
blikslagers I (duizend) donders!
in groot aantal.
Scbot, m. —(e)s, —e u. ecbiffe zie Scbctub.
I. idolef (2N.) = sjofel, armzalig, armoedig,
kaal, haveloos; min, laag. m. u. I.
—s = uitschot, bocht, min goedje.
etbafle, m. —n = schepen, wethouder.
eebbffenamt, T. = schepen-, wethoudersamt.
1306flengerii0t, 1. = schepen(recht)bank
(leeken met den kantonrechter ale voorzitter).

SchoffOvi zie Ebauffeur.
—tt = chokolade. ee4ofola's
edjorola'be,
benfabrifant, m. = chokoladefabrikant. ii§os
fola'benfarbin = chokoladekleurig.
gcbofolaiben11014ficben, 1.; -tafel, m. (.tablett,
1.) = chokoladellflikje; -tablet.
etOolar', m. —en, —en = scholier, geleerde.
emotare6', m. —en, —en = scholarch (schoolopziener, -hoofd). eetplai ttif, w. — = scholastiek
(schoolwijsheid der middeleeuwen). ectola'.

'titer, tn. —s, — scholastikus.ftbola'ftifift =
scholastisch, schoolmeesterachtig. edietialr,
m. —en, —en = scholiast (verklaarder van de
Dude schrijverR). ettolien, $1. = scholign,
(geleerde aanteekeningen, kommentaren).

= schol (visch). II.
eihorte, w.
—n = aardkluit, klont, (stuk)
Se§olle, w.
grond; (ijs)schots, (-)schol; er flebt an ber
gebannt, gebunb en = hij blij ft op zijn
lift an bie
geboortegrond, is steevast, kan niet van honk.
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Kot'lertt, Rim. (b.) = dof neervallen, -rollen,
-ploffen.
= met kluiten, klonters bedekt,
Scitall'fraut, f. = stinkende gouwe.
Se4ottifer zie ecbultbeif3erei.
Scijorge zie 3cbul3e.
Mon = (be ift er fd).) reeds, bereids, al; (6teuern
3at)len wir) fo ft. (ft. fo) genug = toch al
genoeg; ft. gutl = good! 't is al goedl ft. —
wel (3. 0.: bets ift ft. wabr, aber...; idj glaube
14 bat...; bas wirb ft. ricbtig fein; er wirb ft.
lommen); gelingt es ibr aber aud) ft. = maar
al gelukt 't haar ook; ob..14, wenn.. 14 =
ofschoon, hoewel, al; (bas glaube id)) ft. gar
ttitt = nu heelemaal niet; vgl. w enn.
l djan = mooi, schoon' 431)ilipp ber 6 . e =
Filips de Schoone; ble 1.. en Sliinfte = de
schoone kunsten; eines 1..en 931orgens = op
een goeden morgen; er matt 1.. e etreite =
hij haalt moose dingen uit; bas mare nod)
1.. er! = nog mooier 1. atmecfen, riecben) =
lekker; er tut ibr 1., tut 1. mit ibr = doet lief
tegen haar, vleit haar; bitte 1. = dank u, niet
to danken; battle 1. = dank u wel; er ft.
grilf3en = u moet de groeten van hem hebben;
macben = (ook) opzitten.
St§on'bede, w. = kaft; omslag; morskleed;
hoes.
SOOtt'brud, tn. = schoondruk. [640'ne, tv. —=
schoonheid].
!Molten, ftw. (b.) = sparen, ontzien, verschoonen, voorzichtig behandelen; (ben aBalb, aud)
anberes) goed onderhouden; vgl. fd)onenb.
fcba'nen, fcbw. (b.) = (Wein ufw.) klaren;
(stollen) glanzen.
ftfjo'nettb = zacht, voorzichtig, toegevend.
I. escijolter, m. —s, — = hoes, beschermer.
II. seholtev, m. —s, — = schoener.
StbOttliirber, m. = verver in moose en vaste
kleuren, (meestal fig.) optimist. St4On'tarberei,
w.
optimisme, vgl. GdOnfarber. e4On'.
fraai vernuft, be! esprit. St4Otti•
gel% m.
= vertoon van fraai vernuft.
geifterei,
—, —en = schoonheid. rOdOn'ticit,
'
§
ecOn eitOilfiefililt, 1.; s lim, m.; •teilve,
stnittel, 1. = schoonheidsligevoel; -zin; -leer;
-middel.
SOOttliteit6)01tiirteriten, f = schoonheidspleistertje, moesje. ediütt'vebnev, m. = keurig
redenaar, (ook) mooiprater. scOOttirebtteref,
tv. = moose woorden, gemaaktheid (in 't spreken).
St§On'IlKveibett, 1.; .14reiberunft, w.; .Kreiber
m. = schoonfischrijven; -schrijfkunst (kalligrafie); -schrijver (kalligraaf).
Zi4Ottift§tvatier, m. = mooiprater. fihOttituo,
unr. (b.) = mooi, lief doen, vleien. se@üttquer,
m. —s, — = vleier, mooidoener.
erbotuttn, to. —, —en = verschooning, omzichtigheid, toegevendheid, mededoogen; Jong
hout. Z(§oltitttgObrille, w. = konservatiebril.
ftbottungkilo0 meedoogenloos, onmeedoogend, onverbiddelijk, zonder sets (of iem.) to
ontzien. IttoltungLiboti = zacht, met zachtheld, omzichtit, zeer verschoonend.
over de fraaie letteren,
Tr§On'tviffenft§attlic§
bellettristisch.
ZOonleit, w. = verboden jachttijd, besloten
(gesloten) tijd.
I. Seto0f, m. —(e)s, StOpfe = kuif; kruin,
top; bosje (haar, bladeren); pluim; hoofd,
pruik; vgl. elegenbeit. II.ec§oOf (ebb.) zie
ecbuppen I.

et§orAinbdien.

005itrbrett, 1. = schepbord, schoep. et§bOr.
brunnen, m. = waterput. OcijOlrfe, w. —,
—n = schep; spoel-, wasch-, schepplaats.
eti*Oreinter, m. = putemmer. 1001en, ftw
(b.) = scheppen, putten; (!Item, frifcbe 3uft)
scheppen; Oerbacbt 1. = verdenking opvatten;
(t off-flung) opvatten, putten; ber Stalin
fd)Opft Weller = de boot maakt water; vgl.
gefcbiSpf t. StI)50'fer, m. —s, — schepper
(in beide bet.) schep. ZdjOblergefit, m. =
scheppende geest. SiOnlerOanb, w. =
scheppende hand, hand des scheppers. KOO's
ferifc§ = scheppend, vruchtbaar. erbap'fer.
rut% m. = scheppende kracht. ecODO'fer.
ma*, w. = macht van den schepper. 6dja4r.
renvort, f. = scheppingswoord.effoortatcoen,
g gerrifb sgefe4itv, f. = schep(vat), emmer.
ettOOrfantte, w. = schepkan. eitoorreue,
to., /Wet, m. schep(lepel), schepper.
Sc§o0111terite, w ; atneffe, w. = kuifilleeuwerik;
-mees.
ce(0501'vab, f. = scheprad. effoortoot, m. =
schep(vat). eci)50'fung, w. —, —en = schepping.
SOVItutg011geft4h§te, m.; stag, m.; 'wed, f =
scheppingageschiedenis; -dag; -werk.
= schepmolen, pompwerk.
SMOOrtoevf,
SMBOrtovf, m. = baggerturf.
etbblYtten, 1. —5, — = pintje, potje. glaasje,
StOBbine (nrbb.) zie etaffe.
I. eMoO'Oett, m. —5, — = glas, pot, pint (wijn,
bier); ook = ecbuppen.
!MoO'Oett, fcbtv.
(1).)
(fbb.) stoppen, volproppen.
IMoO'OeoWeile = bij 't glas, bij 't pintje, bij
glazen, pintsgewijze.
StItan4, m. —es, —e = hamel, schaap; domoor,
suffer, schaapskop. (sit Wienbraten, m. =
gebraden schapevleesch. St4501enfteift4, f. =
schapevleesch.
—n = (schpb.) schoor, stut;
I. sewn, w.
(gust.) spade; (dijk)paal. II. eMo 're
=
21cbsZaut), — = schore, (koop)waar.
Sr§ arf , m. —(e)s = roof (op een wonde), korst,
schilfer. itbov'fig = korstig.
Si ail, m. —(e)s, —e = scherl (een delfstof).
etbortentorle, f. —s = schorlemorle (wijn
met spuit- of selterwater).
Stliornitein, m. = schoorsteen; (bu font*
beine Worberurg) in ben C. fdjreiben!= wel
uitvegen.
Scbortt'iteittijab3eittett, f. ; sbrattb, m.; gleam m.;
'mantes, m.; grOttre, w. = schoorsteenilmerk
(op schepen); -brand; -veger; -mantel; -pijp.
I.eltot (met 6) , m.etoffes, Stolle u. 6d)Offe =
loot, scheut; (gwst.) verdieping; [belasting,
(ge)schot.]. (scoot (met a), m. --es, 6tOte =
schoot (van japon, van 't lichaam, eig. en fig.);
pand (van jas); (bie biinbe) in ben C. legen =
in den schoot leggen, niets doen; mie in %bra=
Dams C. (1!), in ben C. ber Stircbe 3urficffebren
(ll); im C. ber Zerfammlung = in den
boezem van de vergadering; err fitt, bem
lblud im 6. = hij is een gelukskind.
—n
(bed.) zaak; ding, ge^dj o'f to.
schiedenis; domheid.
!Mortar (met 6) = fcbof3pfild)lla. ethoff.
bittfe (met 6) , ro.=jak. edjoffee zie (f) au fie e.
Konen, Rim). (b.) = opschieten, uitloopen,
groeien; [opbrengen]. [atijoner, etbürfer, m.
—s, —=(belasting)ontvanger; knikker].eol.
f era', w. —, —en= ontvangerswoning. !Motive'
(met 4)
vrij van belasting, belastingvrij.
ectorbilttMest, (met d), f. = schoothondje.

6(0013k/de.

542

iMetfiade (met 6), tr. = schootjakje. Scbolfs
iiinRer (met 6), m. — lievelingsleerling.
Sc4offfette (met ei), w. = pakruimte achter in
den wagen.
schootkind, 'leveling.
Scbot'finb (met 5), 1.
ecfterleber (met 5), f. = voorschoot, schootsvel.
C4c§Btling (met m. —5, —e = scheut, loot,
spruit.
tr§eiretitttin (met 6) = belasting-, schotplichtig.
ecOole, m. zie Gcbaute. II. SOn'te, w. —,
—n peul,
schil, dop; schoot (aan 't zeil);
G cb o ten = (ook) peulen, doperwten.
ti§e'tenartig, :farmig = peulachtig, -vormig.
ecftolengetueitt6,1. = peulgewas. ectolentern,
m. = doperwt. e*Ytentlee, m. = rolklaver.
(04aleuliffause = :g e w 'ad) 5.
Siboletttattel, m. = onnoozele hals, stoffel.
An'tentragettb = peuldragend.
—n =
ZOott, 1. —(e)s, —e. I. St§otle, w.
(tusschen)schot (vooral op schepen). II. Ottotte,
m. —it, —n = Schot.
SMorten, in. —s, — = wei, hui.
Sit otter, m. —s, — = steenslag; puin. 1(§otlertt
befcbottern.
ZOottin, w. —, —nett = Schotsche. Ictoetitit —
Schotsch; ber Gcbottifdi(e) = de schotsch(e
wals). Cidiottlaub, 1. = Schotland.
fOraffie'ren, icfp3). (b.) = arceeren. eikraffte':
rung, w. —, —en = arceering.
fdrag = schuin, scheef; (berl.) dronken; er
wobitt 1. (gegen)ilber = hij woont hier schuin
over. Sitrit'ge, tn. —, —n schuin(sch)te.
Zttra'neu, m. —s, — = schraag, bok; rustbank; baar; stapel (hoot). fOrregen, icbw. (b.)
= schuin afwerken, doen afhellen. Orteeig'.
'cutter, 1. = vallicht. erbriin'toit, — =
schuinte, scheefheid. ScOviialnatl, 1., CfOritg:
tuintel, m. = Gdmiege.
—n = schram, krab, ontZitrant'ute, w.
yelling; (in 't glas) fcbraut'uten, fcbw.
(1.) = schrammen, krabben, krassen. tcOraut':
min = geschramd, bekrast.
eOrani, m. —(e)s, Gcbriinfe = kast; feuerfefter,
feuerficberer G. = brandkast.
= afsiuiting, sluit-, slagcedgatt'fe, w.
boom; grens, palen; (gerecht) balie; parket
.n burd)bred)en, fiber-.
(an ber Q3iSrfe); bie
fcbreiten = de perken overschrijden, te buiten
gaan; nor bie forbern = voor 't gerecht
dagen; in bie G..n forbent = uitdagen; ht bie
G n treten = in 't krijt (in 't strijdperk)
treden; einen in (ben) G..11 batten = binnen
fetett =
de perken houden; einer Cade
paal en perk stellen aan iets.
160riint'eilett, 1., actrituler, m. —a, — = zaagzet. tcfpriittleft, idp. (b.) = kruisen, kruiselings
over elkaar leggen; (Wabrrliber u. a.) in elkaar
schuiven, zetten; (de voeten) scheef zetten;
(zaag) zetten; (van de rechte lijn) afwijken.
Ittrattlentob = onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt. paalloos. eikran'tentuarter, m. = overwegwachter.
etbrattr f cb, 1. = safeloket.
sc4rattlte, w. = strafbank, bank van de
beschuldigden, schoolbank; stalletje, vleesch-,
broodbank; bureau; korenhal.
Sefirttu'le, m. —n, —n (f eaten tr. —, —it)
(klaploopend) hoveling, kruiper, flikflooler.
fcbraWaeu, idm. (b.) = kruipen, klaploopen.
trbratt'3e0aft = kruiperig, klaplooperig.
schrappen,
tikra'Oen, fcbtr. (1.) (nbb.)
krabben.

edyeib(e)bud).

siOraOttell', m. u. 1. —s, —e = granaatkartets.
libra4Ypen zie fcbrapen. scbraplet, —s =
schrapsel, schraapsel.
Stbrat, m. —(e)s, —e, Cettrati, m. —es, Scbriite,
ettratlen, m. —s, — = boschgeest, boschduivel, satyr, kabouter.
—n = schroef, er lett Rine
Zebratt'be,
alone auf C ..n = praat dubbelzinnigheden;
(We Cade) ftebt auf n = staat op losse
schroeven; bei ibm ift eine G. (im Slot) los,
loder = 't is bij hem niet pluis; bie alte (olle)
G. = 't ouwe mensch, (ook) 't ouwe wijf, de
ouwe tang. utratebeit, icbw. u. ft. (b.) (fcbraubte
u. fcbrob; gefd)raubt u. gefcbroben) = schroeven;
(feinen GUI) opschroeven; (We FOreife) in bie
bObe 1. = opdrijven; (etnen) plagen, voor den
gek houden; ftdj 1. = elkaar plagen, onaangenaamheden zeggen; auf (9Iff.) bin I. = op
bedekte manier op iets wijzen, er omheen
draaien; gefcbraubte erfletrung = onduidelijke
verklaring, die om de zaak heendraait, draaierij;
vgl. gefcbraubt.
ecbrau'benfibolger, tn.; gbampfer, m.; *aim,
m. = schroefllboor; -stoomboot; -gang.
Stbrau'bettMettlinbe, f.; :Tillie, w.; :mutter, tn.;
.4neffe, w. = schroeflidraad; -lijn; -moer; -pers.
ec4ratt'bettlitc#10, 1.;
m.; range,
w. = schroeflislot; -sleutel; -tang.
Sttrau'benaieber, m. = schroevedraaler.e*au'
bestitoinge, w. = lijmtang, klemhaak. Sctrau.
beret', w. —, —en = sehroeverij; voor-dengek-houderij, plagerij, tergerij. StOraubltod,
m. = (bank)schroef.
ScOrelf, m. —(e)s, —e = schrik; [barst, scheur].
fOreirbar = schrikachtig; bang. seoveitbilb,
1. = schrikbeeld. arbreefe, w. —n =
eufcbr ede en Vacbtelfiinig.
I. ScOreclen, m. —s, — = schrik, onsteltenis,
verschrikking; In G. feten = doen schrikken,
doen ontstellen, schrik aanjagen. Zebree'ren,
$1. = vlotpalen (om er vlotten aan vast te leggen).
III. Ictree'ren, ft. (f.) (bu fcbridft, er fcbricft;
fcbraf; fcbrafe; fdyricf! [gefcbrodert, er.
fcbroden) = (intr.) schrikken, ontstellen.
IV. ItOree'ren, id)w. (h.) = verschrikken, doen,
laten schrikken (ook als keukenterm).
lihree'ren(4)bleW = bleek van schrik. Zchret'.
fett4bottt#aft, gnacbrie0t, :,oft, tr. = schrikkelijke, ontzettende tijding. Sitreefett4fiervItfinft,
w. = schrikbewind, terreur. 24reefettOmatut,
m. = terrorist, lid van 't schrikbewind.
edgeefett6ttaiftt, W. = verschrikkelijke nacht.
et§reclett4renierittin, w. = schrikbewind,
terreur. Sifiree'renOruf, m. = angstkreet.
=
ettree'rett011tag, nt.; :tat, tr.; .5eit,
ontzettende dag; o. daad; o. tijd.
SefrreerftelPeutt, 1..= schrikbeeld, spookgestalte.
fcbreetlytft = schrikachtig; (soms) schrikaan— = schrikjagend Sctred'Oaftigfeit,
achtigheid; Zi6redleitt, f. —s, — = sprinkhaan(tje). taredlicft = (ver)schrikkelijk, ontzettend, vreeselijk, erg. ec§redlictfeit, w. —,
—en = verschrikkelijkheid. Stbretrui4, f.
—f es, —fe = verschrikking, schrik,ontsteltenis.
Zffned'ittanie, tn. = schrikschans. Cadre f':
fttraube: bie alte (olle) edit. zie Gcbraube.
Schreirldwil, m. = loos alarm, schot in de
lucht (ook fig.).
Zarei, m. —(e)s, —e = schreeuw, kreet, gil.
eiorewart, w. = schrijftrant, stijl, (soms) spelling. echreib'bebarf, m. = schrijfbehoeften.
edgeilebrief, m. (schrijf)brief, epistel.
etkrei'b(e)butO, re = schrijfboek, schrift.
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St4rei'begebilim to. = kopieer-, schrijfloon.
ftftvei'betttltia = schrijflustig, -graag.
I. ftbrerben, ft. (ti.) (id) ftreibe; fcbrieb; fcbriebe;
ftreibel geftrieben) = schrijven; einem, an
einen 1. = (aan) iem. schrijven; einem eft)). Sur
tart I. = lets op iems. rekening schrijven;
wie 1. Sic ficb? = hoe heet U? hoe is Uw
naam? eittett franc, gefuttb ftr. = iem. (schriftelijk) ziek, gezond verklaren; vgl. Dbr.
II. ZOvei'bett ; 1. —s, — = schrijven, brief,
missieve.
Ztbrei'bepult, f. =schrijflessenaar, -tafel.Sc§rei's
ber, m. —s, — schrijver (van een brief),
afsehrijver, klerk, sekretaris. Sifirei'beramt,
= betrekking van kierk, van sekretaris.
Zrftreiberer, ID. —, —en = schrijverij, geschrijf; klerkswerk.Sctrei'berpotten, m., .ftette,
to. = betrekking van kierk, van sekretaris.
14reiblaut = lui in 't schrijven. Oveibleber,
to. = schrijfpen. Sc§reibleVer, m. schrijffout. ScOveiblevtigteit, w. = vaardigheid in
't schrijven. itreib'gebii0r, schrijf-,
kopieerloon. ectreib'geriit, f. = schrijfgereedschap, -gereL ZiOreib'Oeft,i. = schrijfboek,
schrift. ScOreiblotile, w. = zwart teekenkrijt.
ettreib'lltrante, m.; .tuft, w.; .ma00e, to.;
.malctine, w.; mtaptittenfrauteitt, I.; -mates
riatiett, 131.; = schriAlkramp; -lust;
-map; -machine; typiste; -behoeften; -papier.
Zffireib'Oergament, I. = velijnpapier. athreib'.
putt, 1. = schrijflessenaar. Scbreiblchritt, w. =
kursief. Stt reiblefOiter, m. = leerling in
't schrijven. fffireibletig = schrijfgraag,
-lustig. CSOreiüjtift, m. = schrijfstift, stilet;
potlood. Sttreibltube, w. = kantoor.
Zitreitillitunbe, en.; .1w4t, w.; .tafet, tr. =
schriAlles; -zucht; -leitje (-plankje).
m. ;
Ze§reiblItifc4,
w. =
schrijilltafel; -tafelstoel (bureaust.); -oefening.
ZiOrerbuttg, w. —, —en = ('t) schrijven,
schrijfwijze, spelling.
w.; .4eug, 1. = schrijfilwijze;
-gereedschap (-gerei, inktstel).
ic4rel'ett, ft. (b.) (id) Id)reie; Icf)rei; fcbrie(e);
Ict)reie! geftrie(e)n) = schreeuwen, (uit)roepen;
(ezels) balken; (plat) huilen; loom 3intt)
schreien; einem bie Zlt)ren Dolt f. = iem. de
ooren doof schreeuwen; vgl. 9torb i o, Walb
e. a. jefirerettb = schreeuwend (eig. en fig.).
iOreVer, m. —s, — = schreeuwer, roeper.
a*eierei', ro. —, —en = schreeuwerij, geschreeuw, geroep, gegil.
sOatO,
schreeuwleelijk.
m.
ZeOein, m. —(e)s, —e = kast, kist. Stbrerner,
m. —s, — = (bet. Ibb.) schrijnwerker, timmerman, vgl. Zif tier. V§reiltermeitter, m. =
schrijnwerkers-, timmermansbaas. fcbvei'netett,
Id)w. (b.) = schrijnwerker, timmerman zijn,
('t) timmeren.
(f.) (id) Id)ritt, geftritten) —
Ittreilett,
stappen, schrijven; in einer (Er3liblung welter
verder gaan, voortgaan met ...; Sum
EBerfe = aan 't werk gaan; Sur Gate =
tot de zaak komen; Sur 91brtimmung, %us..
fibrung, 3u einem Mittel, Sur Oaf)/ = tot
de stemming, de uitvoering, een middel, de
verkiezing (stemming) overgaan. act veilung,
stap, gang.
w. —, —en
St§rei'Voget, m. = piepende vogel.
st§vens, m. —es = vloei-, dun pakpapier.
St4relet, adireftel, m. —s, 0Mrelb m. —es,
—e vie Gcbrat.
et§tid'Ofaiit, m. = paal, vgl. Streden

id)rittlings.

'Thrift, —, —en = schrift, hand(schrift);
geschrift; ('t) geschrevene; letter, type; in la.
teinifter G. = in Latijnsche letters; Moetbes
G .. en = 0's werken; bie G. = de Schrift,
Schriftuur; (op munten) legende, muntzijde; ein
Stit Dor ber Z. = eerste en beste afdruk van
een plaat, proefdruk. 64tift'art, w. = lettersoort. SdIrift'audleger, m. = Schrift-, Bijbelverklaarder, -uitlegger. Striftentitut, 1. =
letterkunde, literatuur. Striftfotftung, to. —
Schrift-, Bijbelonderzoek, -vorsching. cbttift.
fiihret, m. = schrijver, sekretaris. Zttiftgats
tuna, to.=lettersoort, type. ettriftgelebrte(r),
m. = schriftgeleerde. ftliviftgemat = in
overeenstemming met de schrijftaal, gebruikelijk; volgens de Schrift.
= letterligieter;
Sc§rift'llniefier, m. ; .gieterei,
-gieterij.
ftOriftgletubig = rechtzinnig, orthodox.
Stttift'llgut, 1. • .faftett, m. • %feed, m. = letterilmetaal ; -kas(t);
(-dikte, korpus).
ScOriftleiter, m. = redakteur. ZcOtiftleitung,
w. = redaktie. ftbriftlitt = schriftelijk; etw.
1. abfaffen = lets op schrift, brengen; (bas
gebe id) 3bnen) op een briefje. frigift'uttitin
volgens de Schrift, schriftuurlijk.
mninteit, w. — = overeenkomst met de
Schrift. gehrift'metatt, 1. = lettermetaal.
ScOviftimutter, w. = matrijs. Sekrift'Orobe,
w. = schrijf-; letterproef.
m. = letterzetten (voor den
druk); (r.) konkluzie. ackrift'Kneiber, m. =
graveur. StOtiftleite, to = wapen-, muntzijde
(van een geldstuk); bladzijde (schrift). Sc§rift'a
=
fetier, m. = letterzetter. Strift'fOrate,
schrijf-; Bijbeltaal Ottriffitefte, tv. plaats
in een of ander geschrift, in de H. Schrift,
bijbelplaats. Zeiniftltetter, m. —s, — = schrijver, auteur. Sikrift'itetterel, w. = (boeke)schrijverij. fOriffitelletiftt = als schrijver,
schrijvers... IcOrift'itetterst, Id)w. (b.) = als
schrijver, als auteur werkzaam zijn, zich met
schrijverij ophouden. StriffitetttOet, m. =
letterstempel (in de matrijs).
1. =
geschrift, stuk, akte, bescheid, papier.
tekst uit de Schrift, bijbelattriftlegt, m.
riftentum. ectrift'.
tekst. Sctrifftuut zie
berfiitiOer, m. = schriftvervalscher.
beritattbig = Schriftkundig. SOvift'Wart,
= sekretaris. StOrift'W,eflet, tn. = briefwisseling, korrespondentie. Stbrift'Werti. = (letterkundig) werk. fiOriftivibrin = strijdig met de
Schrift. Strift6eitett, = schriftteeken,
letter. ettriftipug, 1. = lettermetaal, -specie;
(ook) afgesleten typen. ScOvift'ittg, tn. = trek,
haal (met de pen).
Britt = schril, scherp, schel.
Id)w.
scherp, schril klinken, gillen.
(I).)
iitriteben, (1.) (id) fcbrittbe; ftrunb ob. fcbranb;
geftrunben) = bersten, barsten, springen,
splijten; ook = it§titenett, Ito,. (b.) = (nrbb.)
schrijnen, steken.
(nrbb.) broodje.
—n
Se0 riO'pe,
Stbritt, m. —(e)s, —e = schrede, stap, pas;
er gebt einen guten G. = hij stapt flink; (1m)
G. fabren, reiten, geben = stapvoets rijden,
st. loopen; mit einem (gleiten) G. beaten = met
iem. gelijken tred houden, in de pas blijven;
in gleitem G. unb Zritt = steeds in denzelfden pas; einem auf Z. unb Zritt folgen = iem.
op den voet volgen; auf taufenb S. = op
duizend pas. ZcOrittatts, m. = step. St§ritt'x
ganger, tn. = telganger. ft§rittlingd = stap
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voor stap, stappend; schrijlings. eiOritentai§er,
In. = gangmaker, pace-maker. e4rittlanti,
1. = pas. ei§vitt'uteffer, m. = schredeteller,
pedometer. St§rittic§ut) zie e cb li tti chu b.
fOritt'Weile = pas voor pas, stap voor stap.
edivitt'ilibler = ecbrittmeirer.
Sc§ro'bei, m. —s, — = kaarde, wolkam.
Stbrobliobel, m. = schrobschaaf.
Zebrof, m. —en, —en, Sit ro'fen, m. —s, —
= etroff II.
I. trOoff (Mi.) = steil; ruw, scherp, barsch,
stroef; f..er Oegenfat = krasse tegenstelling.
II. St§roff, m. —(e)s, —en, Scfooffett, m. —s,
— = rotsklip.
ettveff'beit, W. —, —en = stellte; ruwheid,
scherpte, barschheid, stroefheid.
fr§rMrfett, idw). (b.) = koppen, koppen zetten,
bloed aftappen, (ader)laten; (fig.) eitten 1. =
iem. afzetten, laten bloeden, aderlaten.
SeOrDOrfoOf, m. = (laat)kop. scOvaor=
fibutipper, m. = laatmesje, lancet.
egtrot, m. u. 1. —(e)s, —e = grof gemalen koren
(voor veevoeder); schroot, bagel; stuk, stomp,
blok; stempel; (van munten) ruw gewicht; vgl.
St o rn. Stfmt'agt, w. = houthakkersbijl.
434rotibentel, m. = schroot-, hagelzak.
eiOrotItfittle, ID. = schrootbus, kartets.
St§voteiten, 1. = schrootbeitel.
It§relett, fcbw. u. ft. (b.); $art. g eid)ro ten =
(koren) malen, breken; knagen, kauwen; snoeien ; splijten, stukhakken; 43art. g efcbrotet
= (voort)rollen, sleepen; (in den kelder) laten
zakken, kelderen, (uit den kelder) optrekken.
ei§valer, tn. —s, — = stamper, hakker;
kelderknecht; schalebijter, vliegend hert.
eiOvet'flittte, to. = jachtgeweer. tc§rot'farutig
= . schroot-, hagelvormig. ec§retforn, f. =
grofgemalen koren; hagelkorrel. etbrotteiter,
t v. = schrootladder, rolplank (om vaten te
kelderen). ettrat'llug, m. —s, —e = schroot.
stukje, plaatje (metaal); ongestempeld muntplaatje. St§rottnefil, I = grof meel Stbrot'=
uteitlet, m. = schrootbeitel. echvortneffer, 1. —
bakmes..aarerndibte, w. = grove korenmolen.
ectrortiige, tv. = boom-, kraanzaag. Ortgotteit,
1. = schrooitouw.
fttrub'bett, idm. (b.) = schrobben, boenen; (op
schepen) zwabberen. sOntb'ber, m. —s, — =
schrobber, boender; (op schepen) zwabber,
luiwagen, schraper, vrek.
St§rulle, w. —, —n = gril, kuur; 6 ..n = (ook)
viezevazen; afte G. = ouwe tang. Ittrutlett=
baft, Nentlig = grillig, kurig.
ft§rumut: = rrtl klaar 1
er4rum'pet, w. —, —n = rimpel. forutn'0(e)lig
= rimpelig, gerimpeld. SiOrttut0f, m. —(e)s =
inkrimping, krimp. feignmIrfen, PPD. (i.) =
krimpen, verschrompelen, rimpelen. NruntlY.
fig, KrutstOlig = verschrompeld, rimpelig.
SiOuttb, m. —(e)s, ecbriinbe, Gifirtstt'be, Iv. —,
—n = scheur, kloof, barst, spleet. Ithrutt'big u.
fc§riitt'big = vol scheuren, kloven enz.
Stbrus, m. —es = rommel, voddegoed, bocht.
stub, m. —(e)s, ed)ftbe = stoot, duw; (in,
't spel) gooi, worp; kegelspel, -baan; overbrenging (van landloopers e. d.); la(de); ovenvol,
baksel; drom, stroom van menschen; auf ben
ed). bringen = door de poiitie laten overbrengen (over de grenzen).
Scfjublbe)jad, m. —s u. —en, —s u. —en =
schobbejak.
(ifiVibel, m. —s, — = (gwst.) grendel; schuif.
Ocipt'bev (gumt.) = ecbieber. 614ubintfj, f. =

ed)ulb.

lade, vak. etbublettfter, 1. = schuifraam.
ettublarren, m. = kruiwagen. it ritufaaftett,
m., =fete, w. = la(de), latafel. ecofiblistg,
tn. —s, —e = die over de grenzen gebracht
wordt; (fcbro3.) (soort) worstje. ectub'paii,
m. = bevel om landloopers over de grenzen
te brengen. (041tb'rieget, m. = grendel, schuif.
et§ufelad, m. = zak. fit Wien, fcbw. (b.) =
stooten, duwen, slaan. eitublitc4, m. = schuiftafel. Itfiublveile = bij ovensvol, baksel na
baksel ; langzaam aan.
14iitfrtertt = schuchter, bedeesd, verlegen,
schuw; (bed.) I. auf bie Qlugen = scheel.
actiitirterttbeit, w. — = schuchterheid enz.
fc4ttetent 110, idnix (1).) = schudden, zich
scheuken, zich schurken.
St4uft, m. —(e)s, —e = schoft, schavuit;
(bed.) lei Fein G.= doe 't maar, wees niet flauw.
Itturten, idm. (b.) = zwoegen, sjouwen,
blokken. tiOttflig = schofterig, gemeen. alto'.
tilt* m. — u. „furies, —We = (scherts.)
schavuit.
Zebu% m. —(e)s, —e = schoen; (ale mast)
voet; (van een piek) schoen, hiel; bas babe
id) long ft an ben S .. en abgelaufen = dat
weet ik al heel lang; icb weif3, wo ibn ber
ed). briictt = waar hem de schoen wringt:
vgl. .2eirten, icbieben.
ScbutrIlaniieber, m.; =bnttb, 1.; =biirfte, m. =
schoenhaantrekker (-horentje); -band (-lint,
veter); -borstel.
acbuireiten, 1. = voetkrabber, -schrapper.
eiOulriltlider,m.; =Wen, m.; =IttOtten,m.; 'Ober,
I; =Wet, m.; = schoentilapper, -winkel;
-poetslap (lap op schoen, gelapte schoen);
-leer; -horentje.
efbuO'nutOevII, 111.; eel, w .; qiefellet m.;
.battbtverf, I.; =twitter, m. = schoenmaker11;
-ij(-svak); -sknecht; -sambacht; -sbaas.
ZrbuirlItttat3, 1.; ittabet, ID.; =angel, m. =
schoenhmaat ; -makersnaald; -spijker.
attntrttabt, w. = (buiten)naad (aan een schoen).
St§tibltec§, 1. = pik. eeoutrotied, m. = schoenpin, -pen. ettublutliev, m. = schoenpoetser.
etbuirrieutett, m. = schoenriem; bu bift ntcbt
wed ibm bie et. auf3uiii!en = je bent niet
waard zijn schoenriem los te makpn.
sOilirlifrOntiere, W .; . 1c§nalle, ID.; .febtuarge,
D3. = schoenlismeer (-vet); -gesp; -zwartsel.
GuouiritAfg, w. = punt van den schoen.
&Win*, m. —s, —s = uil.
Scbubillwerf, 1.; .tvittle, m.; gatuede, iv. —

schoenliwerk; -smeer (-was); -pen (-pin).
eioidovoc§, m. = schoenlap, voetveeg (fig.).
Schuile (spr.: sjoite) zie ecbute I.
edittl'aft(u6), m. = schoolplechtigheid. St4u1'.
amt, 1. = onderwijzers-, leeraarsbetrekking,
-vak. eiOul'anttbfattbibat, m. = kandidaatonderwijzer. etturanitalt, w. = inrichting
voor onderwijs, school.
ei@ur!arbeit, DX; .arreft, m.; =cast, m. =
schoolhwerk; -blijven ; -arts.
Stbuillauffirbt, tv.; .auffictt4bebarbe, tv. =
schoolhtoezicht; -kommissie (-toezicht).
eiOul'ilaubgabe, ir.; .attOffug, m.; =be0Orbe,
w.; .befattutIttaft, iv.; .berhtt, m. =
schoolhuitgave ; -wandeling; -toezicht (-auto
riteit); -kennis (nl. bekende); -verslag
etbul'boirf, m. = schooldistrikt. erbutlibli.
°Met, m. = schoolbibliotheek. ecOul'bilbung,
In. = (op school verkregen) kennis en ontwikkeling; onderwijs. erfmtl'inub, f . = schoolboek.
I. attulb, w. —, —en = schuld; ausftebenbe,
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slid ftanbtge, fcbwebenbe, funbierte, fonfotibierte,
ausgefette (ausgeftellte) S. = uitstaande,
(werkelijke) achterstallige, vlottende, gedekte
of gefundeerde, gekonsolideerde, uitgestelde s. ;
roeffen S. ift es? (1!) bu trtigft bie S. (bait 6.) an
bent tingiud = dat ongeluk is jouw s.; obne
meine S. = buiten mijn s.; lid etw. au . en
(3ufcbutben) tommen taffen = rich aan iets
schuldig maken; bie Z. auf einen fcbieben,
totil3ett = de s. op iem. schuiven; [bas bait bu
G. = dat is jouw 5.; bas liegt, tommt 3bnen 3u
. en = dat is uw s.] ; bie S. ber 9latur
be3a1)ien = den tol aan de nab= betalen.
II. 14ulb (9Ibj.) = schuldig; id) bin nidt 1.
baron = 't is mijn schuld niet; bas Wetter ift
bar; = 't is de schuld van 't weer, dat...
Zcbuib'arreft, tn. = lijfsdwang, gijzeling.
lcbutb'beiteat, •belaben = met schuld bevlekt (besmet), beladen. Sc§ttib ibetvei6, m. =
schuldbewijs, bewijs van schuld. youtb'be•
Mutt = schuldbewust. acbulb'betouttlein, 1. =
schuldbewustzijn. Stbuib'bote, m. = deurwaarder. Zdintb'brief, m. = schuldbrief,
obligatie. etbulb'bue0, 1. = schuldboek.
lc§urbett, fcbto. (b.) = schuldig, verschuldigd
zijn, to danken hebben. Ce(burbenerlat, m. =
schuldkwijting. leoutibenfrel vrij van
schulden. Scbut'benlaft, to. = schuldelast.
etbutibenntaffe, m. = gezamenlijke schulden,
schulddelging,
passief. erbebentitgung, w.
amortizatie. ecoutibentitgungOtalle, w. =
publieke
amortizatiekas. Situtibentoelen, 1.
schuld.
siOnt'beputation, w. = schoolkommissie.
etbutb'erlaffung, tv. = kwijtschelding (van
= schuldvordeschuld). Orbutblorberung,
ring. st§itiblorberungettage, to. = klacht
wegens wanbetaling. Scbuiblvage, w. =
schuldvraag. libuttetrei = vrij van schuld,
onschuldig. adottb'getiingiti6, 1. = SiOutb's
baft, to. = gijzeling. tiouttvbaft = schuldig.
Siburbiener, m. = pedel, koncierge. SrOut'.
schooldienst.
bienit, m.
= schuldig; verplicht; eines Zerbre.
= aan een misdaad schuldig; bu
dens
= 't is alles jouw schuld;
bift an allem
bes Zobes 1. = des doods schuldig; 1. . e
sAcbtung, ebrfurcbt verschuldigde achting,
eerbied; wit flub 1., bas wieber gut 3u mad)en =
we zijn verplicht... Scburbiner, m. —a, — =
(bijb.) schuldenaar. arbui'bigteit, —
plicht, verplichting; mieuiel tit meine S.? =
hoeveel ben ik (u) schuldig? foul'bigit =
plichtmati g.
etbul'bireftor, m. = direkteur, hoofd (van
een school), rektor (van eem gymnazium).
ScOtti'bililSin, m. = schooldiscipline, -tucht.
etbutbIlage,w. = aanklacht wegens schuld(en).
fcbuiteto& = onschuldig, schuldeloos. Stbulb'.
loligtelt, w. — onschuld. St§uib'nev, tn.
schuldenaar, debiteur.
—5, —
Seftulb'llOoften, tn.; .14ein (ititel),m.; .turtn,m.;
tu.; .ustunbe, w.;
bung, to. = schuldlipost; -bekentenis (-bewijs);
-gevangenis (voor schulden); -vernieuwing;
-bekentenis; -bekentenis (obligatie).
vol schuld, schuldbeladen,
fdjulb'bo11
schuldig. sc§utirtneMet, m. = traite, akcept.
ttIju'te, w. —n = school; bol)e, antttlere,
92iebere Z. = hooge, middelbare, lagere school;
nieberitinbifcbe, romantifcbe e. (V); burd) eine
1)arte Z. geben = een harde school doormaken;
er ift burdj alle . .n burl = is van alle markten
VAN GELDEREN,
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thuis; hinter bie Z. geben, tauten = zie bie S.
d)ro lin3en; Wieberanfang bet. S. = hervatting van de lessen; vgl. f cb waten. lebu'len,
id)w. (1).) = leiden, onderrichten, africhten;
rich verbergen; 1. tauten = spijbelen; (ber
Wittb) Mufti.= is gaan liggen. arbul'entlallunn,
w. = ontslag van de school.
ac§ii'ler, tn. —s, — = scholier, leerling. 2411's
lerarbeit, w. = scholiers-, leerlinge-, beginnelingewerk. StbillevouOliug, tn. = schoolwandeling. Sclifilcsbibliotbef,
= schoolbibliotheek.
= schooljongensachtig,
onbeholpen. er§illerfoniert, 1. jeugd-,
schoolkoncert Cittiiilerreile, ID. = schoolreis,
-wandeling.
Stbui'llesalebung, w.; -examen, 1.; gfeies.
(Iltbielt), to.; .ferien, $1.; sfrage, W. =
schoolHopleiding; -examen; -feest (-plechtigheld) ; -vakantie ; -kwestie.
= vrij (van school).
Zcbui'llfreuttb, nt.; .ftutd, tn.; •fut4ferei, w. =
schoollivriend (-kameraad); -vos; -vosserij.
Stbui'llgebratb, tn.; ogelb, 1.; sgelebriant.
felt, to.; .getebrte(r), m. = schoolligebruik;
-geld; -geleerdheid; -geleerde.
1(§urgescibt volgens de regelen van de
school; (oods, Zetinition) in den vereischten
vorm; 1. . es g3ferb = geschoold, in de hooge
rijkunst gedresseerd paard.
a4111 ' llgeleth 1.; =hatter, Tn.; m.; ,btiaiene,
w. = sehoolliwet ; -houder (instituteur) ;
-direkteur; -hygiene.
gourmet, in.; . ittlbettor, tn.; .jugenb, m.;
.tenutnille, $1.; .ttaffe, = schoolblaats;
-opziener ; -jeugd; -kennis; -klasse (-lokaal).
atUtIotteginut, f. = provinciale raad van
onderwijs. Zeburtomusillion, w. = schoolkommissie. Stbuilonlesens, w. schoolvergadering. lebntlrant = schoolziek.ltburlaufen,
ft. (b.) = spijbelen, vgl. fcbulen Tauten. Scfott's
'Ores, tn. = schoolmeester, onderwijzer.
ernetebrevietninar, 1. = normaal-, kweekschool. SMittleOveritette, w. = onderwijzersbetrekking.
84u1llieiter, tn.; .lotal, 1.; .mane, tn.; .uttO0e,
to. = schoolllhoofd, -lokaal; -man (pedagoog);
-tasch.
guruttitig = volgens de orde, de regels van de
school, schoolsch. et§tit'uteifter, m. = schoolmeester. ftbutlnelitesiitb = schoolmeesterachtig, pedant. ic§nrutelitern, rd)to. (1.) =
schoolmeesteren, den schoolmeester spelen,
leeraren, school houden; ringelooren.
ec§ui'lltnetOobe, m.; ouubrittt, w.; .orbnuttilr
w. = schoollimethode; -bericht; -orde.
etbul'Oe, w. —, —It = (nbb.) schelp, schulp.
frOiirbett, fd)w. (1.) = (nrbb.) (vloeistoffen)
schudden; kloksen, klotsen.
Scbul'Oferb, 1. = geschoold paard. 04u1V1irbt,
w. = leerplicht. 14uti011icttig = leerplichtig.
ei§ut'obitolotAie, w. = scholastieke wijsbegeerte. St§urpian, tn. = leerplan. .cec§u1'.
w. = (school)prijs.
eMurillnagid, w.; .prillung, w.; ',Onset, 1. —
schoolllpraktijk; -examen; -tasch.
6tbui'vat, In. = schoolkommissie; -opziener,
-inspekteur; (ook eeretitel van een schoolman).
ecbtsUraunt, nt. = schoollokaal, -vertrek.
Orbul'regulatiU, I. = schoolreglement. st§ut's
scullion, w. = sclioolinspektie. etftutilad, tn. =
schooltasch; -kennis, -geleerdheid. ceOullattel,
tn. = manegezadel. stourpoiff, = opleidingsschip. St4urgtift, w. = programma van
35
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onderwijs, geschrift over onderwijszaken; (ook)
korrespondentiestenografie. ZituricOmeiter, w.
= zuster-onderwijzeres. ecftutitaub, m. =
schoolstof. ScOut'itelle, to. = onderwijzersbetrekking. ectitiltube, w. = schoollokaal.
ettullafel, w. = schoolbord.
etbeter, W. —, —41 = schouder; er tragt
auf beiben S = hij gedraagt zich dubbelzinnig ; vgl. 91d) 1 e I.
-ectullerilbanb, 1.; .beitt, 1.; .binbe,
schouderliband; -been; -verband (slinger).
Sc§ullerlibiatt, 1.; 1:; .breite, =
schoudertiblad; -stuk (wapenrusting); -breedte.
Sc4ullerilebent, 1. = draagband over den
schouder, riem. Zdjutlertiffen, 1. = peluw.
Scbutlerfnoiten, m. = schouderbeen. Icturtern
1d)w. (b.) = schouderen geweer); [schouder
aan schouder staan]. ZeOutlernitOt, w.=schoudernaad. 64utlerftiict, 1. = schouderstuk,
-bedekking.
Zdwit'beit, m. —en, —en = schout, baljuw,
dorpsburgemeester. Scbultbeiteret i , w. —,
—en = arnbt, gebied van een schout.
ec4urtbeologie, w. = scholastieke theologie.
zie Scbultbeiterei.
ettullon, in. = schooltoon, meesterachtige toon.
cse§nt'berfaffung, w. schoolwet, -reglement.
Scbuillberfaumni4, w.; .lioritanb, m.; .bor=
fteter, m. = schoolliverzuim; -bestuur; -hoofd.
Sttnt'lltneiobeit, to.; .tvelett, I.; .tvarterbuck 1.
schoolllwijsheid; -wezen; -woordeboek.
acbuit'&e, m. —it, —n = Sd)ultbei13.
etbutillieft, w.; .3eugnid, 1.; qimmer, 1. =
school' tij d ; -diploma (-rapport) ; -lokaal.
Zcbuilllucftt, W.; qrnang, m. = schoolljtucht;
-dwang (-plicht, leerplicht).
wildebras, spring—, —rt
StOttin'tttel,
in-'t-veld 1cOnnenteln, icbto. (b.) = (vlk.) wegjagen ; gappen, wegpikken; bedriegen, (schoj.)
smokkelen, spieken; (1.) = uitknijpen, 'm
smeren. ett unenteliettei, m. = spiekpapiertje.
Sctunt'uter, m. —s = schemer(ing) fcbune.
m(e)rig = schemerachtig. foutit'utertt, idpv.
(b.) schemeren; schaduwen. ectuttinter.
ftiinbc§en, I. = schemeruurtje. Stfitutenterunfi,
m. —, --en = schaduwing; schemering.
ectunb, m. —(e)s = afval, prulleboel, bocht,
uitschot; flauwiteit. ec§intbliteratur, iv. =
minderwaardige, vuile, onzedelijke literatuur,
prikkellektuur.
ettuttlet, —n = (gwst.) schommel.
ittun'teln, 1cbtv. (1.) = schommelen, schudden.
Sc§upf zie Scbub en Scbup(p)s. ittupifen zie
id)uppen III.
ed)utpoli3el.
Zrbit'00
iii6u44) zie 6 cb u b en 6 cb p (p) s.
SAiinn'cben, 1. —s, — = schopje; ein S.
een lipje trekken (vddr 't huilen).
macben
Scbuirpe, to. —, —tt = schub; schilfer; bie
..n fielen mir non ben %ugert = de schellen
enz.
schop, schep.
—tt
ettii4r0e,
I. scinWpett, m. —s, — = schuur, loods, afdak,
wagen-, koetshuis, hok. II. IttulrOen, fcblv.
afschilferen.
afschubben; fict
(b.)
schoppen, stooten,
III. ictun'pen, icbw. (b.)
duwen.
erftiiirOett, 1. —z, — = schoppen (in 't kaartspel). II. iftiWOett, 1cbtv. (b.) = scheppen.
Ittu,W0enartifi, •fürmig=schubachtig, -vormig;
(ook) loods-, schuurachtig; -vormig. eolrpen.
104, m. = schubvisch. actitIrOenbaut, m. =
geschubde huid. Zcbun'pentette, w. = kinket-
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ting (aan den helm). cedittlrOenOatuer, m. =
geschubd malienkolder. (Zttup'pentier, 1. =
schubdier. IctulYpentueile = schubsgewijze.
w. = schubwortel. f u4rpitttschubachtig. frfiutilfig = geschubd, schubachtig.
ecOul)(04, m. —(e)s, —e = stoot, ruk.ittit43(0'.
len, itiv. (b.) = stooten, duwen, slaan.
ScbuP(0)1erei', w. —, —en = kloppartij.
eitur, —, —en = ('t) scheren (van schapen);
scheerwol, -tijd; snijden, knippen (van Bras
e. d.); plagerij, hinder.
aMietifen, 1. = pook, vuurhaak; (met.) slakkesteker. ichii'ven, fcbw (ti.) = pokers, vuur) oppoken, aanwakkeren; (fig.) aanwakkeren,
-blazers, -hitsen, stokers. ecWrev, m. — —
stoker; vuurhaak, pook.
0c§urf zie 6 cb art. Zctarreilen, 1. = krabber,
schaafijzer. 144efett, icbw. (b.) = krabben,
schaven; graven; (delfstof) opsporen; (fig.) eine
tief 1.. be lInteriud)ung = een diepgaand, een
zeer grondig onderzoek. eMitrittein, m.
(vergunnings)akte om naar delfstof to zoeken.
ecbiiefuniy, -w. —, —en = (mijnw.) opsporing;
ontvelling.
CicOar'baten, m. = vuurhaak, krabber, pook,
rakelijzer. emiieberb, m. = ovenhaard.
(1).) = plagen, tempteeren.
Ictur'itietn,
erintefe, m. —n, —n schurk, schoelje.
ScOurlenitreick m. = schurkestreek. Stbur.
ferei', w. —, —en = schurkerij. fctir'fife* =
schurkachtig.
—n = hout(glij)baan. ictuerett,
Scbur're, w.
idyw. (1). u. I.) = glijden, schuiven.
erfturenture, m. (i.) = allerlei, poespas.
ZcburIvolle, w. = scheerwol.
ecburi, m. —es, —e u. Scbilr3e = schort,
voorschoot, schootssvel. Sctiteie,
—,
schort, voorschoot, boezelaar; (fig.) vrouw,
meisje. icftiiflett, 1d)tv. (b.) = (ein Sileib) opschorten, opnemen; (Srmel) opschuiven, omslaan; (2ippen) optrekken, -krullen; (Orauen)
optrekken; (einen Stnoter) leggen; (Wilbert) aan
(of in) elkaar knoopen; eine £i ft 1. = een
list smeren, intrige op touw zetten; (eirt
%URI) opgeven; iidj f. = zijn kleeren ophalen,
-nernen; gesmeed, opgeven worden (vgl. boven).
aciiiirlenbanb, 1. = schortband, -lint. Cedar'.
&entailer, .nutrtDr, m. = meisjes-, vrouwejager.
(SctiiflenitiOenbium, 1. = toelage, subsidie door
vrouwegunst. Scburefelf, 1. = schootsvel.
w. —, —en = ('t) opschorten,
-nemen; S. bes SInotens = ('t) leggen van den
knoop (in 't drama); vgl. f d)i r3 en.
ettufs, m., Sd)uries, Scblifie = plotselinge
gang, vaart (van een slang, van 't water); schot,
scheut, loot; schot; lading; plotselinge pijn,
steek; inslag (deb.); klein beetje, scheutje; im
S. lein = in gang zijn, opschieten, groeien;
in S. fommen = op gang komen, vaart krijgen,
opschieten; Scbillie treiben loten makers;
einem in ben G. fommen = onder iems. bereik
komen, iem. tegen 't lijf loopen; (fig.) er bat
einen S. = hij is niet wel bij 't hoofd; welt
bacon ift gut fur ben (nor bem) S. = ver of is
veilig; vgl. 13 uln e r. fcbuff bereft = (schiet)vaardig. SOullet, m. —a,
ScOuffbartbet =
(gwst.) druk, zenuwachtig persoontje, loshoofd.
—n
schotel;
gerecht; bie
Zdjiirlef, w.
S. filbren = voor 't eten zorgen. scbtirtelbrett,
1. = dienbak; schotel-, druiprek.
farntig = schotelvormig.Ottfirieltreunb, m. =
panlikker, tafelschuimer.
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fc§ufifetig zie 1 u f3 I i
ticbiirleffnecftt zie Z-tfiffetbrett. Stbfirfet.
fttranf, m. = vatekast. erofirieltuch, 1. =
vatedoek. ectiirlettuittuter, m. — tafelkomfoor.
Siburfer u. Zc§iirfer, m. —s, — = knikker.
ftturfern, itix). (b.) = knikkeren.
schootsveld. frOniffertig =
etbufffelb.
(schiet)vaardig. ttutleit schot-, schootvrij,
onkwetsbaar ftbufffrei = schootvrij. fcbuti.
gerectt = onder schot. erbuirtiigektettr =
knikker. CZttufriinie, w. schiet-, schootslijn.
frOuirtig = zenuwachtig, gejaagd, schutterig.
fc§uffreOt zie ituf3gerecht.
fcbuffrig zie
efflufftafet, to. schootstafel. Sellufslurtffe,
w. = vuurwapen. fr§uffWeile = bij schoten,
bij sprongen. actuf;'Weite, w. = draaglpracht
(van een geweer e. d.); auf3er = buiten schot,
buiten 't bereik van de kogels. Zt§uirWunbc,
tv. = schotwond(e).
ZOulter, m. —s, — = schoenmaker; (spin)
hooiwagen; S. werpen (damspel) dubbel
verliezen; (ipielen) wie ein S. = als een smid;
ein S. fein = (ook) pedant, kleinzielig zijn;
vgl. 2eiften, 91appe.
gbattbrnerf, f.; =lunge,
Stbu'Iterliarbeit,
m.; •fueif, m. = schoenmakersjiwerk; -ambacht; -jongen (ook: zoutekoek); -mes.
fc4ultern, id)tv. (h,) = schoenmaker zijn;
knutselen, maken.
Scbu'iter1100, ; .1tbentel, m. ; .seug, 1. = schoenmakerslipek (-pik); -drievoet; -gereedschap.
= schuit. II.
I. ec§tete, ert
w.
ZiOn'te, w. —n (damesschult)hoed.
eft utt, m. —(e)s = afval, puin, gruis; [aarden
wal, hoop, stapel]. Zttiitt, w. —, —en =
vaalt.
eilandje. Zstutt'abfabeplati, m.
graan-, korenzolder.
Zrbiittboben, m.
etbiitite, w. —n = hoop, stapel (steenen
e. d.); korenzolder; bos stroo (om op to liggen).
eCitletfroft, m. = koude rilling(en), koortshuivering, -rifling. idw3. (1i.) —
(ben Stopf, mit bem Stopf, einem bie battb, etw.
aus bem /Irma) schudden; rid) nor .2ad)en ft.
sch. van 't lachen. Sc§iitletreim, m. = omzet-,
rammelrijm. etfArtetreit, m. = schudrooster.
14iitten, Rim. (1.) = gieten, storten, werpen;
(landb. mijnw.) opleveren, geven; eine 91ampe
murbe gefd)iittet een borstwering werd opgeworpen ; es fd)iittet = 't giet; bie Mild) id)iittet
= de melk loopt in elkaar, stremt.
fttiitler = (i)ft.) dun, schraaltjes.
fitiittern, ftw. (1).) = schudden, schokken,
dorm schudden.
S4lntebalbe, w. = heuvel van puin, afval,
slakken. seoutt*tufen, m. = puin-, vuilnishoop. iiScbuttlarren, m. = stortkar. arbutt'.
tamer, tn. = karreman (om 't puin weg is
voeren).
1(014, m. —es = bescherming (3. Z. einen
in S. nehmen, S. Ruben bei einem, einen bem
S. (bottes empfebien); (eine Iratte) in G.
nehmen = honoreeren; beschutting (3. Z. G.
nor Regen, 9:Binb u. Zi.); , unter bem S.
ber Zunfelheit = onder begunstiging van de
duisternis; 3u S. unb Zrut verbfutbet = tot
aanval en verdediging verhonden; S. unb
Schirm = scherm en schuts.
St§iith 1. —es, —e = schot, sluisdeur, schuif,
S dl ii i3 e I en It.
schot; e. ook
Sdjuiratnt, 1. protektoraat.ZebuCbefebtene(r)
beschermeling, pupil. 84uirbeg1eituna,

Sdiutvanb.

w. = eskorte, konvooi. arbuirbfattern,
$1. = koepokken. ii5(0411ntterngift,
=
koepokstof. Scbuirbrett, = schutbord,
schuif (in waterkeering). et§uCbrief, m. =
(bewijs van) vrijgeleide; respijtbrief.
bfinbnia = verdedigend verbond. etbuti'One§,
1. = of-, schutdak; loods. ZeOuirbamm, m. =
(binnen)dijk. '
I.
m. —en, —en = Jager; tirailleur;
schutter (ook in den diereriem).
eeoiltie,
—, —It = schuitje (v. d. wever), en zie
ft§iitsen, id)w. (b.) = beschermen, beschutten;
(einen im Zeilt einer Cade) handhaven;
(einen nor, gegen ettv.) beschutten, beschermen;
(eine Zrotte) honoreeren; (bas nailer) schutten.
etbiltsenbatailion, 1. = bataljon jagers.
senbruber, m. = scherpschutter, lid van een
schietvereeniging. ed)iit'senfeft, = schuttersfeest. et4iir3etigefee0t, = tirailleursgevecht.
ediutrennet, m. = bescherm-, schutsengel.
VOiit'senlIgefeliffbaft, w.; •giIbe, w. = schuttersHvereeniging; -gilde.
etbiltsengraben, m. = (gedekte) loopgraaf.
St§iit'sen0aud, 1. = schuttersdoelen. erftfit'.
sentanig, m. = schutterkoning. Z rOiit'3ett.
Unit, w. tirailleurslinie. m. =
schietplaats. Zcbiltsenfdnuarm, m. =
leurszwerm. Seliiit'senftanb, m.
schietbaan.
edoirier, m. —s, —
beschermer.
Scbuirgatter, = valpoort, -hek; dubbele sluisdeur. Zobuirgebiet, 1. = (Duitsch) koloniaal gebied, kolonien. et4ttirgeift, m.= beschermgeest.
SeQuCgeleit, 1. = geleide, eskorte. Sibuty•
genoffe, m.
medebeschermeling. ectuir.
gereibtigteit, w. = beschermrecht. Scbuig•
beschermende wet.
St§utrflgott, tn.; .beilige(r); •ben, m. = beschermilgod ; -heilige; -heer.
ft*utrberrticb = beschermend, protektoraal.
Zcbuirberrfc§aft, w.
beschermheerschap.
econvotitte, w. schuil-, veiligheidshut (in
't gebergte). e(bulyfrieg, m. = verdedigingsoorlog. Sibutrieber, 1. = spatleer. Stbiltrting,
m. —s, —e = beschermeling. fitufriod =
onbeschermd, onbeschut, weerloos. ZOO'.
tofigleit, - weerloosheid. ectuirtnattn,
m. = politieagent; (bed.) es gebt ein G. burl)
bie Gtube = daar gaat een dominee voorbij;
vgl. dominee, Dl.
C4(§u4'ntannic§ aft, w. =
politie(korps); beschermende manschappen,
eskorte. act uirmarfe,
= fabrieks-, handelsmerk. Sc§nOnativeget, w.
voorzorgsmaatregel, maatregel ter bescherming. ecintirmatter,
w. = verdedigingsmuur. efOuirmittel,
=
vonrbehoed-, beveiligingsmiddel.
eroutrort, m. = toevluchtsoord, beschutting.
ac§utrOatron, m. = (schuts)patroon. sefiu#'•
m. = schutspaal. ettutrOode, w.
koepok. ZeOuCpolisef, w. = militaire politic.
Ztbutyrebe, w. = verdediging(sredel; pleidooi;
exceptie. er4u1'rebnev, m.
verdediger.
acbulYftbrift, w. = verweerschrift, apologie.
ettuirtrupOen, $1. veiligheidstroepen ; koloniale troepen.seoutilvuooter, m. —s, — = koloniaal. 040'. unb ZruirbiinbniO, aanvallend en verdedigend verbond. arbutrberbanb,
•berein, m. = beschermings-, beveiligingsbond,
-vereeniging. CSOndyberWanbte(r) = medebeschermeling. Sc4uiliberrfebtung, w. = veiligheldsinrichting, -maatregel. eituctuacoe, w. =
eskorte, vrijgeleide. ec§uCtuaffe, w. = verdedigingswapen, -middel, liStbuirtuattb, w,
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schutting, heining; sneeuwmuur (nl. tegen
mew). Get utilvetv, w. = wal, bolwerk,
dijk, dam; verdedigingswapen. ecouVbettge,
m. = ontlastingsgetuige, getuige a decharge.
m. = beschermend recht. erftitc.
sooner, m. s protektionist. fttuViAlltteriftt =
protektionistisch. Sctutriollfyitetn, 1. = protektionisme, protektiestelsel.
etfttuabbeleV, ry . —, —en = gebabbel; wibbelarij. fettvab'b(e)tig = babbelachtig; wibbelig.
ftbrnabibeftt, fdp33. (1).) = babbelen; wibbelen.
SOttiab'ber, m. —s, — = zwabber (op 't schip).
I. StOtuttibe, w. —n = (gwst.) kakkerlak;
pissebed, keldermot. II. ZrOtuttibe, m. --n,
—n = Zwaab.
TOWA'beltt, [gym. (b.) = Zwabisch spreken.
ecotualien, 1. = Zwaben. SOtya'benalter, 1. —
rijpe leeftijd. SOWa'bettlYiegel, m. = Zwabenspiegel, Zwabische wet. SOWa'benitreitt, m. =
domme streek, kamperstreek; (soms ook) ruwe
heldendaad. •t§totilitt, w. —, —nett =
Zwabin. fittuft'bift4 = Zwabisch.
frOtvacb (idjtvetcher, fdttptichit) = zwak, zwakjes,
dunnetjes; (beu.) flauw; mir tnirb 1. = ik
gevoel me onwel; 1. im Eagett = flauw (in
de maag); er ftebt auf f . en 3ilf3en = hij staat,
zijn zaken staan zwak; einen bei feitter 1. . en
Seite fallen = iem. in zijn zwak tasten; feitt
¶3u1s gebt 1. = zijn pols is, slaat zwak; eine f ..e
Stunbe ufw. = een klein uur enz.; (ber!.)
wobt 1.? = ben je gek? erbtsni'Me,
zwakheid, slapheid; onmacht, flauwte;
zwak, zwakke zijde. !Mutt-Oen, [Ow. (i).)= zwak
maken, verzwakken; krachteloos maken, doen
afnemen, ontzenuwen; verminderen; verkrachten. ScbtuaWteit, ty . —, —en = zwakheid;
bilben Ste fidj f eine 6 .. en ein = maak u maar
geen illuzies. Schtuatt'teigliinbe, = zonde
uit zwakheid. fOttlatt'tergig = zwak-, wankelmoedig, karakterzwak. ScI§WactloOf, m. =
zwakhoofd. itttuattlayfift = zwakhoofdig.
= zwakkelijk, teer, slap. arbWiirb •
zwakkelijkheid enz. SOY:14W%
m.
tinn, m. —s, —e = zwakkeling (zoowel geestelijk
fuffe
als lichamelijk). Sittuattmalitua,
U. .tt31 = zwakkeling, zwakhoofd. SOloatt's
m. = zwakheid van geest, geesteszwakheld, zwakzinnigheid. frbitmtblittitig = geesteszwak, verstandelijk zwak, zwakzinnig.
tottig = zonder klemtoon, onbetoond. SOW'.
Oung, ID. —, —en = verzwakking, ontzenuwing; verkrachting.
Stttuab, m. —en, —en, I. Stttua'ben, m. —s,
— = zwad, zwade (wat in Een zwaai met de
zeis afgesneden wordt); vlot-, mannagras.
II. Sitiva'ben, m. —s = damp, uitdamping,
uitwaseming.
fOty a'bern = 'Ow alien.
eittvabvetti, —, —en = eskadron. Itftwabra'.
nentuelle, lot tvabrottivweile = bij eskadrons.
et§tvabroneur', m. —5, —e = zwetser, snoever,
grootspreker. Ittrnabrottie'ren, fcbm. (1).) —
zwetsen, snoeven, opsnijden; rondzwerven; (om
zich heen) slaan.
= onzin praten.
let Wa'feltt, fttn.
etttua'ner, m. —s, 6d)wager = zwager, sehoon= postrit.
broer ; postiljon. etttua'serfatrt,
erbtuit'gerin, —nett = schoonzuster.
als
zwager,
zwagerlijk.
lOtorgertict =
eittualler s SOWA'fierittaft, tn. —, —en =
m. —s, — =
zwagerschap ; familie.
schoonbroer].
schoonvader; soms ook
littuarett zie ftweien.

eimanabein.

ettitiege, tv. —tt = veehoeve, herdershut

(op de Alpen). SOWailler, m. —s, — = herder,

veehoeder. ettwaig'Oef, m. = veehoeve.
^djWal'be, w. —n = zwaluw; oorveeg; eine
6. macbt letnen Sommer(!!). ei4tval'benfart(e),

m. = koningsvalk. eftttiebeintert, I.= zwaluwnest. ettivebettfOrnatta, M. = zwaluwstaart
(eig. , en fig.: houtverbinding, in den vestingbouw,
een vlinder: koninginnepage); heererok („stalen
Pen"). escbtuarbenttnni, w.= zijdeplant; stinkende gouwe ; engbloem.
ZOttlate6, m. —(e)s, —e = opening (van den
smeltoven, waardoor de vlam over 't metaal
strijkt); ook = 6 d) to alg. fcbtortl'fbeit, Rip .
(b.) = smeulen, walmen. etttualg, m. —(e)s,
—e = golf, vloed, golving.
idp». (1).) = (zm.) zwalken.
erbtualf, m. —(e)s, —e = stroom, (stort)vloed (ook van woorden); golvende massa;
zijkanaal. Sittuatut (gwst.), m. —(e)s, —e zie
ettnalbe en GdmaIl.
StOtuantt, m. —(e)s, edmiimme = spons,
zwam, paddestoel; sponsgezwel; S. btilberl =
zand er over! niet meer over spreken! uitl
(was foftet) ber game 6.? = de heele rommel? Itttuautneartig = spons-, zwamachtig.
Schtutintin'Oen, f. —s, — = sponsje ; e.,
= (ook) spruw. ecOtvautut'nengie46, 1. -sponsachtig uitwas, sp. gewas. Ittumit'mie4t,
itt tuant'utig = sponzig, zwammig. erbrimitim'.
'Ida, tn. = sponssteen.
Zchtuan, —(e)s, edywdne zwaan, zwanedons.
—
Ittiva'nen, fd)w. (1).) : mit "Omni, bad
ik heb (er) een voorgevoel (van), dat
Stttualtettarin, m. = blanke arm. efottla'nen.
bett, I. = bed van zwanedons.eotnainetiblunte,
= zwanebloem. SOtua'nettbruft,
sbufett,
m. = blanke boezem.
SOtuallenlifeber, ty .; %%am, m.; •netting,
m.; %Oa% m.; •taut, w.; 1. = zwanellve(d)er; -dons; -zang; -hals (ook schp.);
-huid (-vel); -lied (-zang).
scbtua'nenliorben, m.; critter, M. = orde van
de Zwaan; ridder v. d. Z.
Itt tualteniveit i = zoo blank als de zwaan.
Stttuattg, m. —(e)s = zwang, gebruik (im
S. fein, in 6. fommen).
ItftWateger = zwanger; (fig.) mit etw. 1. geen =
van iets zw. gaan. Ittturtn'fiertt, idym. (t.) —
bezwangeren. ecbtuan'nergaft, m. = zwangerschap.
I. lOtuant (Mi.) = wankel, onvast, onzekhr.
II. SOWattf, m. —(e)s, ecluniinfe = grap,
scherts, klucht, snakerij; streek, list.
Itttuan'ten, !dm. (1).) = wankelen, waggelen;
wiegelen, slingeren ; besluiteloos, wankelmoedig zijn, weifelen, aarzelen; (van prijzen)
schommelen, varieeren; (van taalgebruik e. d.)
onvast zijn. eiotuanIting, tn. —, —en =
wankeling, veranderlijkheid, onvastheid; weifeling ; 6 .. en bes Marftes = schommelingen
van de markt.
= zwaneveer; er befam
Sittuatt&leber,
6 ..n = hij begon wat to vermoaden.
er4Watt3, m. —es, edmgm3e = staart; penis;
(na)sleep; einem auf ben 6. treten = iem. op
zijn teentjes trappen; einem ben S. ftreicbeltt =
iem. flikflooien, pluimstrijken; ben 6. I)hngen
Iaffett = 't hoofd laten hangen; ben 6. ein.
3ieben = water in zijn wijn doen; etw. auf ben
S. fd)lagen = lets op den kop tikken (binnenpalmen) ; nitt ein G. = geen zier; vgl. q3ferb.
eMtvangleitt, f. = staartbeen.
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eAtviin'ie, w. — = (beu) corner.
It§totitt'aeltt, 1cbto. (b.) = kwispelstaarten;
pluimstrijken, flikflooien; [als een pauw rondloopen]. et4tutittipleettnig, tn. = oneerlijk
voordeeltje; S ..e mad)en = meer in rekening
brengen dan lets gekost heeft.
10totittilett, Ito). (b.) = staarten; (etw) wegpikken; einen urn etw. Ito,. = iem. lets
afhandig maken; [leegloopen, rondloopen] ;
bie Gd)ule, bie ¶3rebigt !Awe = een sluipertje
maken, spijbelen; (beu) cor'neren.
60toattellenbe, 1.; .feber, w.; .bauttner, m.;
nue*, w.; .rienten, m. = staartlleind (stuit);
-veer; -hamer; -mees; -riem.
et#Wanb'rilbe, to. = pit (van den paardestaart).
erbtoanellfcbranbe, to.; .1tiitt, 1. = staartilschroef ; -stuk.
febtoa,W = klets 1 pain! fittoifirtmn, fd)to. (ii.) =
wibbelen, heen en weer bewegen, plassen,
kletsen, zwalpen. fcbtua#00 ! zie 1 cb w app 1
ZiOtorir, m. —(e)s, —e, ect Wit're, to. —, —rt;
erftioti'rett, m. —5, — = zweer, verzwering.
fcbtoirren, It. (b.) (es id)olirt [Rippled] ; fottoor;
ftwOre; fcbtolire 1 [fdpvierl], gefdporen) =
zweren, etteren.
st§tvatin, m. —(e)s, Scbtotirme = zwerm, troep,
menigte; uitgelatenheid; (vlk. zoove,el als)
charme ; im G. leven = een los leven' leiden.
14toitv'tnen, fd)to. (1).) = zwermen; dwalen,
(rond)zwerven, rondtrekken; ronddraaien; los
leven, joelen, boemelen; (mil.) tirailleeren, zich
verspreiden; ffir einen ob. etw. Ito). = met iem.
of lets dwepen; von ettv. fcbto. = van lets hoog
opgeven; fd)totirmenl = (een kommando) verspreidenl ecbtutienter, m. —s, — = nachtbraker, boemelaar, lichtmis; dweper; zwermer,
voetzoeker; stinks (een avondvlinder) ; tirailleur. eittvarnterei', w. —, —en = uitspatting,
nachtbraken; geestdrift, -drijverij, dweperij,
dweepzucht. editoitentetin, w. —, —nett =
dweepster. Ictiotienterilth = geestdriftig,
dwepend, dweepziek.votuarnt'geittaditutirat's
Refit), m. = dweepzieke geest, dweepzucht,
dweper. ZiOtuartn'ToOf (StOtotirutlopf), m. =
dweper, geestdrijver. Iffitoartn'tvelle = in
zwermen, in menigte. ecbtviirtn'aeit, w. =
zwermtijd (van de bijen).
eitioarle, W. —, —n = zwoord, zwoerd, (harde)
huid; oud boek; (ook alg.) onbeduidend ding,
prul; bab ibm bie G..n fracben = dat hij er
onder bezwijkt, dat hij zwart wordt; fie bat
eine G. = zij heeft een radde tong. erbtuarlett.
magett, m. = met zwoord gevulde pens (als
spijs). 14tuarlig = zwoordachtig.
Moor; (1cbtotir3er, rcbtvaraeit) = zwart, donker;
(Mite) vuil; IA 1. mad)en = zich vuil maken;
(Semi., Unbanfbarteit) snood, zwart; (er WO
am 1.. en lBrett = in 't krijt; bie 1.. e Rut* —
de zwarte kunst, nekromantie; (graveerkunst)
wit-en-zwart-kunst; f. feben = alles donker
inzien, zwart zien; id) babe es 1. auf wet (it)
ins G .. e treffen = 't hart van de schijf, 't wit
treffen, den spijker op den kop slaan; S . .er
Gonntag = Zwarte Zondag (5de Z. in de
Vasten); 1..es trot = roggebrood; lid) 1., in S.
fleiben = zich in 't zwart kleeden; bie G. . en =
de Zwarten, de klerikalen.
ei§toareantlet, w. = zwarte, echte merel.
fe4tvarilunig = zwartoogig. 4541varebeere,
W. = bosch, blauwbes. 454Ontrebrot, 1. =
roggebrood.liOtoarebuttt=zwartbont.e4tonvg.
born, m. = sleedoorn. erbtuarebroffel, w. =
merel, zwarte lijster.

ScOmbenfOttig.

CAtoiir'ie, m. —, —It = zwartheid (ook hig.:
laagheid); zwart(sel). 1cOtotiviiett, idm. (1).) =
zwart maken, verdonkeren, vuil maken; ontsieren, bezoedelen; smokkelen.e4tutiVier,m. —s,
— = zwartmaker ; smokkelaar.64ritinefArber,
m. = zwartverver; (fig.) pessimist; paap.
ii5c4tuareflangett, $1.----zwartvlaggen.etttoars.
Vitt, $1. = Zwartvoeten. 10toaregartin =
zwartgallig. 14tuaregar = bruin gelooid.
14tvareaelb = donkergeel; (vlag) zwart-(en)geel. fcbtoaregeftreift = zwartgestreept.
eon) avehots, 1. = zwarthout,blackwood; ebbenhout. erfttvarglittel, nt.= zwartrok; wild zwijn.
et§ttrretoK m. = zwartkop, -hoofd; -kopje
(een grasmusch). Ichlvaref4fig = zwartkoppig, -hoofdig, -harig. ecbtuarefiltnntel, m. =
nigelle. ecijtuarilunft, w. = zwarte kunst,
tooverkunst, nekromantie; graveer-, boekdrukkunst. Stt toarettinftler, tn. = toovenaar,
geestebezweerder. lebtutivelicb = zwartachtig,
zwartig. etttuarematerei, w. — = (fig.)
donkerververij. votpareptrittc§eit, 1. = zwartkopje (een vogel). ecotuarerod, m. = zwartrok:
priester, dominee; hemeldragonder. frfttuare.
rot = donkerrood; (vlag) zwart-(en)-rood.
ecfttuarilMintmet, m. = zwartgevlekte Schimmel. efOttuveglefierei, to. — = zwartzienerij,
pessimisme. eeotuaropeeot, m. = zwarte
specht. ei§toaretatute, w. = zwarte spar.
St4tvaretuatb, m. = Zwarte Woud. Z(Otoare.
Mather, m. —5, — iemand uit 't Zwarte
Woud; S. 1.1br = Schwarzwalder klok.
ft4Waretveift = bont, zwartbont; (vlag) zwart(en)-wit. ec§tuaretvilb, 1. = zwart wild (moral
wilds zwijnen, ook: beren, dassen). ecbtuare.
touri(e1), w. = schorseneer, smeerwortel.
eittualb m. —es = gepraat, gebabbel, praat.
ZOtviit'grften, 1. —s, — = praatje. Ktuat'aett
(ibb. Atulitien), icbw. (ti.) = babbelen,
snappen, praten; (aus ber Sd)ule) klappen.
eotuatiger, m. —s, — = babbelaar, snapper.
ei§totitierei i , w. —, —en = gebabbel, gesnap,
babbelpartij. lowaVbaft = babbelachtig,
praatziek. eiotuali'Oaftigreit, w. — = babbelachtigheid, praatziekte.
acbtuelte, w. — = zweving, zwevende toe ..
stand; in ber G. = zwevend, hangend, onbeslist, besluiteloos, weifelend; (ber q3ro3 e13) ift
nod) in ber e. = is nog hangende, nog onbeslist ; einen in ber G. batten = iem. in 't onzekere
laten, aan de praat, aan 't lijntje houden;
„in ber G. bee Q3aumes" = in de wiegelende
boomkruin. et§tve'bebaint, w. = luchtkabelspoor. ecbtoe'bebauut, m. = boeg-, loopspriet.
Atue'ben, Itiv. (b.) = zweven; ber Tame
1d)webt mir auf ber 3unge, auf ben 2ippett (it);
(in Oefabr, am 91anbe bes 9Ibgrunbs, swifcben
gurcbt unb boffnung) zweven; (bie Zerbanb.
Iungen) 1. nod), fittb nod) im G. = zijn nog
hangende. ftblve'benb = zwevend, hangend;
1..e Orli& = hangende brug, hangbrug;
(Gcbulb) vlottend; (Stritt) zwevend, licht,
veerkrachtig; (13ro3ef3, Zerbanblungen) hangend; bie I.. en Oeittifte = de loopende
zaken. etttue'beneth 1. = werp-, kruisnet,
totebel. Stbloe'befitritt, m. = zweefpas.
if 4toe'beieft, w. = tijdvak van onzekerheid.
erntneibuita, w.—,—en=zweving, onvastheid.
e4tve'be, m. —n, —n = Zweed; alter G. -goedronde kerel; ouwe jongen! eine ed)ad)tel
G..tt = een doosje (Zweedsche) lucifers.
cif4tve'ben, 1. = Zweden. ecfpe'bentüttin, m.
Zweedsche koning, koning van Zweden.
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Ze§toe'bentrunr, m. = Zweedsche dronk

(een straf). ettive' bitt, w. —, —nen = Zweedsche (vrouw). fcbtneibild) = Zweedsch; binter
f..en Oarbinen = achter de tralies; i..e
= koude schotel (met pikante vischspijzen, z. v. a. hors d'oeuvre).
St4ttlefet, m. —s = zwavel. Stbtueletater,
w. = zwavelader, -mijn. ItOtveletartig =
zwavelachtig. etttueletiitber, m. = zwavelether. Stbtueletbab, 1. zwavelbad. ZcOwe's
tetbattbe, w. = bende, gemeene troep.
StOtuelellIblunte (sblitte), w.; sbantnt, m. =
zwavellibloem; -damp.
Stbtveletbuttit, m. = zwavelachtige uitdamping, zw. uitwaseming, zwaveldamp.
St§tueletilerbe, w.; sera, 1.; staben, m.; .gang,
zwavelllaarde; -erts; -draad; -ader.
m.
tettueletgetb' = zwavelgeel.
StOlue m.; qtrube, w.; .ftbiattett,
1.; sbittte, ID. = zwavelaucht (-reuk); -mijn
(-groeve); -stokje; -hut (-smelterij).
=
ft4tnetelitiit = zwavelachtig.
zwavelig.
Sittneitelljtatnuter, w.; 4aften, m.; sfiO, m. =
zwaveljjkamer; -kist; -kies.
Stiltnetetiltoblenitoff, m.; 'lever, w.; 'mild,
w. = zwavellikoolstof; -lever; -melk.
zwavelen; bazelen.
tiOtuelettt. fchw. (Is.)
etttneletlVtubt, m.; :mutt, m.; sregen, m. =
zwavellipoel, -damp; -regen.
ltinue'tellatter = zwavelzuur. eiOwe'yellaute,
w. = zwavelzuur. SOWejellittfl, ID. -, -en =
zwaveling, ('t) zwavelen. ectwe'telftitrett,
$1. (beenen als) zwavelstokken. ettwe'fet.
tuarleritott, m. = zwavelwaterstof. St§welets
Wed, 1. = zwavelfabriek.
itinnerittOt, Itttuertig, Scbtverlung zie 1 dm es
feltcbt, ftwefelig, Stwefelung.
ettive' Ret, w.
Stinueigetnteite, W. =
dwarsfluit; rook een fluitregister aan 't orgelj.
It§toet'en, ftw. (I).) = zwaaien (schp).
Stbtucif, m. —(e)s, —e
staart (vooral; lange
staart, ook van komeet en fig.); (na)sleep.
ItOtneilett, (d)w. (1).)
(naar buiten) uitbuigen;
doffen, welven; staarten; (1). u. 1.) zwerven,
trekken, dwalen, dolen; gel dj tu eif t= gestaart; (uit)gebogen, uitgesneden; gedraaid;
gewelfd.St§Weit iltige, w. = rondzaag.Settnet's
tuna, to. —, —en = uitbuiging, welving,
kromming; S
= (ook) gebogen werk,
krulwerk. ftfttueirtuebettt, icbtn. (1).) = kwispelstaarten; flikflooien, pluimstrijken.
ttfitnergett, ft. (I).) (it icbweige; ittuleg; ftwiege;
ftweigel geftwiegett) = zwijgen; 1. iiber
%ff.), eon (1!); au etw. 1. = op iets zw.; [etw.
1. = over lets zwijgen]; vgl. bringer; (oud en
nog gwst.) ttttuetigen, id)w. (I).) = tot zwijgen
brengen; eitt Stittb 1. = stil maken. scOwei'ner,
m.
— zwijger.ttinveiglaut = zwijgzaam,
zwijgend, stil.
Sttnyein, I. —(e)s, —e = zwijn, varken; er
bat G. = hij boft, zwijnt, is fortuinlijk; beliebt
wie bas S. im Zubenbaufe = gezien als een
rotte appel bij de groenvrouw.
eibtuei'neHbraten, m. ; stutter, 1.; sroben,
m.
varkens[lvleesch (gebraden); -voer; -kot
(-hok, -schot).
etttneisterei', tn. —, —en = zwijnerij, zwijneboel,
gemeenheid.ScbtueiltetttliitOter,m. = varkens-,
spekslager. Stinueiltetreiber, nt. = zwijnehoeder. StttueilteituOt, tn. = varkensfokkerij;
zwijneboel. st4tveillounovnbeittnitev, 111, --varkenssohouwer,

Scbunitgel.

Sc4tuein'turtergriin, 1. —s = Schweinfurter
groen (een prachtige verfstof).
StOtneinibuttb, sigel, m. = zwijn, smeerlap.
Stinueittinetet', w.
—en= zwijnerij, vuilheid.
tt§tvelltittO
zwijnachtig, smerig, vuil.
StOtueittblibtale, w.; sbortte, w.; skeet',
tn. = varkensliblaas; -haar (-borstel); -vleesch
(gebraden).
StinueinWteber, = spies (voor de wildezwijnejack° . SOW el nWb acOfe, w., sbaiOtet,i. = varkenspootje. StinveinWiagb, w. wilde-zwijnejacht.
st§tininWieute, w. = varkensbout. Scbtveinb's
lever, 1.—varkensleer. eittneitt0'podett,
=
vinnen. StOtveinWriillet, m. = varkenssnuit.
Stinnett, m. —es, —e zweet (ook voor:
bloed van wild); (fig.) moeite, inspanning;
bas ift mein Rimer S. = dat is de vrucht van
mijn hard werken. ettnleititiab, 1. zweetbad; (schei.) droogbad. Itbtueiffbar = lasch-,
welbaar. Stttnett iblatt, f. = zweetstuk (aan
't zadel), (onder den arm ook) sous-bras.
Stttueitreilett, 1. = geweld ijzer. tchttletlen,
id)w. (1).) = zweeten, bloeden (van wild); op
gloeihitte brengen; (gloeiend) aaneensmeden,
wellen, lasschen.
sOtvelintieber, 1.;
m.;
=
zweetlikoorts; -vos (brandvos); -hitte.
Stttueitrbunb, m. = brak, speurhond. tt§tueilifi
= zweeterig, bezweet; bloedend (van wild).
1. = zweetporie. Set tveitintittet,
= zweetmiddel. 14Weifftreibettb = zweetdrijvend, -verwekkend. ft4weifftrietenb
druipend van zweet. Stionettrtronten, m.
zweetdroppel. es4tueirttt 1. = zweetdoek.
= lasch.
St4tueVtung,
Scbtueii bie = Zwitserland. St§tuet'aer, m. --s,
= Zwitser; koncierge, portier, suisse; bass
in een melkhuis, kaasmaker, koeherder, -knecht.
StOtueilerbunb, m. = Zwitsersche Bond.
StOtueivrei', w.
—en = (Zwitsersch)
melkhuis. Scbtnei'orbau4, 1.
Zwitsersch
huis. tcbtueileriltt = Zwitsersch. Seinveilers
Zwitsersche kaas. Stttveilertanb,
rate, m.
= Zwitserland. StOtnetlerrole, w. =
Alpenroos.
(I).) = smeulen; Met, 'eer)
Itintielen,
branden. Stinveler, m. —s, — = teerbrander.
= zwelgen, brassen;
iditoeVtlen, id)w .
zich tegoed doen, baden (in). ecbtuel'ger, m.
—5, — zwelger, brasser. etttuelgereV, w.
—, —en = zwelgerij, brasserij. Itt tnernerift0
overdadig, weelderig.
ecttuelle, tro.
—n
drempel, dorpel;
dwarslegger, -ligger (onder rails); balk.
I. frinnetlett, ft. (1.) (bu ittuillit, er !twilit;
fcbwol1; geftwolien) = (intr.)
(op)zwellen; (van I water) wassen; vgl. Stamm.
II. Itttuertett, icbw. (b.) = (tr.) doen zwellen,
bol maken; (water) opstuwen; (Startuffeln) in
de schil koken.
—, —en = zwelling.
Stinuellung,
= wed, drinkplaats;
Stbtuent'ute, w.
houtvlot; (in restaurant) zaal voor minder
publiek. fcbtuettemett, id)w. (b.)
onderdompelen; nat maken; (paarden) in 't wed
brengen; bie etw.) ans 2attb 1. =
aan land spoelen; (hoot) vlotten. est4wentntig
tanb, 1. = alluvium, dilluvium. Stinueutut's
ttein, m. = driifsteen.
—n = ontginning (op boschattinen'be,
grond).
zwengel, 11epel;
StOtuen'ilet, m - —5 ,
handboom, kruk,
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fc§menleu, fcbw. (b.) = zwaaien, wuiven;
zwenken; ben but f . = met den hoed wuiven;
bie Wabne 1. = met de vlag zwaaien; (ein
Olas, eine Stanne) uitspoelen; (bie Startoffeln)
omschudden; er wurbe gefd)wenft = werd
weggejaagd; (eitt Fl3ferb) doen keeren, omwerpen; reef is fcbtvenft! = rechts zwenken!
er bat geftwettrt = hij heeft zijn draai genomen. St§wen'tung, w. —, —en = zwenking,
zwaai, draai. Se§men'tungdounft, m. = spit,
punt waarom men zwenkt.
ft§tver = zwaar; drukkend, zwaar, lastig,
moeilijk; onbeholpen; (Oeptid, 2aft, (reld)*
%effete', Speifen, 3igarre, 2uft, Zraum, 3unge,
Scbritt, Seuf3er, tIrbeit) zwaar; (91ufgabe,
aberfetung, ltrbett) moeilijk; (Slampf, 3eiten)
hard, moeilijk, zwaar; (93erbrecben, Strafe,
Stranfbeit, nerwunben) zwaar, ernstig; bas
bell ift mir 1. = ik ben treurig gestemd;
einem bas ber3 f. maten = iem. bedroeven;
es mirb mir 1. = valt me moeilijk; bas foftet
ein 1.. es Oelb = een heelers hoop, een handvol
geld; eine 1.. e Menge = een heele menigte,
groote massa; er ift 1. non 93egriffen, begreift
1. = begrijpt moeilijk; er bat einen 1.. en
Stopf — een hard hoofd; bas fallt 1. ins Oewicbt,
in bie FD3agfcbale = dat weegt zwaar, is van
veel gewicht; ein 1.. es Oebiir baben, 1. Oren =
moeilijk hooren, hardhoorig zijn; id) werbe
mid) 1. buten = ik zal wél oppassen; vgl.
batten I, gtot e. a.
14tver'atuteub = moeilijk adem halend. fc§tver':
betuaffnet = zwaar gewapend. Sttwe're, w. —,
—n = zwaarte, gewicht; moeilijkheid; zwaarte,
ernst(igheid). Ic§noevebrett ! = wet, well
drommels! sakkerloot! ZOtne'reuteller, m. =
zwaartemeter ; barometer. Se§tvereust, w. =
vallende ziekte ; 1.! = drommelsl sakkerloot!
alle duivels! SOWerenbler, m. —s, — =
snoeshaan, schalk; boef; drommelsche kerel;
(liebenswiirbiger) S. = harteveroveraar.
votuerenotIttutter, w. = vroedvrouw.Sebtver':
erbe, w. = zwaaraarde, baryt. fc§tver'ffittig =
zwaar, log, plomp, onbehouwen; zwaartillend. &IA/WM*100dt, w. — = logheid,
plompheid; zwaartillende aard. ftt flier':
fliiffig .---: moeilijk smeltbaar; (fig.) taai.
10tuer'netnfift = zwaarbeproefd. St§tnevi.
gewielit, 1. = zwaarte, gewicht; (fig.) groot
gewicht, nadruk; bas S. Milt auf (tiff.) = (ook)
lets heeft de overhand. 14Wer'Oarig = hardhoorig. St4WerliBrigteit, w. — = hardhoorigheld. erbtueetraft, w. = zwaartekracht.
14Wer'tic4 = bezwaarlijk, moeilijk, waarschijnlijk niet, denkelijk niet. erbtueentut, w. — =
zwaarmoedigheid, droefgeestigheid. ft§mee'.
mittig = zwaarmoedig, droefgeestig. Stfouer's
*mutt, m. = zwaartepunt. erotuev'Oat, m. =
zwaarspaat.
Stfitnevt, 1. —(e)s, —er = zwaard (her Oerecb.
tigfeit 3. a3.) ; 3um S. nerurteilen = ten zwaarde
veroordeelen. erftiverlel, m. —s, — = lischbloem, zwaardlelie. etbweetertaus, m. =
degendans. Sebtuertleger, m. = zwaardveger.
eft WertlifC m. = zwaardvisch. fe§weerfars
'nig = zwaardvormig. scbtuert'nettivv, f. =
zwaardgekletter. Se4tvertleOen, 1. = zwaardleen. atiiwertleite, in. — = ridderslag, opneming van den schildknaap in den ridderstand.
et§tnertIllitie, w.; :maim m. —It, —n =
zwaardillelie (iris, lisch: gladiolus); -maag.
geOtnertna4ute, m.zieScbwertleite.er4tnere.
titter, m. = zwaardridder. Zittnertitrei4, m.

fdywinbelbaft.
= zwaardslag; obne S. = zonder slag of stoot.

st4tverttrtiger, m. = zwaarddrager.

Ameebermunbet = zwaargewond. 'Muer':
Wieneub = zwaarwichtig, hoogst gewichtig.
erWel fter, w. —, —n = zuster (ook: non,
pleegzuster). eMtue'ftev4en, 1. —5, — = zusje.
Se§tuelterrinb, 1. = zusterskind, neef, nicht.
Sc4We'iterflaffe, w. = parallel-, zusterklasse.
Ic§tneltertii§ = zusterlijk. Sc4We'ftertnatut, m.
= schoonbroer, zwager. adoelternimud, 1. =
zusterhuis. soThroeltentiebeviailutte, w. =
filiaal. 64WelterfiOaft, w. —, —en = ('t)
zusterschap (hoedanigheid van zuster); (de)
zusterschap (vereeniging van geestelijke zusters).
e4tne'rterfoOtt, m., :butter, w. = zoon,
dochter van een zuster; neef, nicht.
schtuib'bogett, m. = steunboog.
StOwie'get zie Sd)wegel.
[editvie'ger, w. —, —n = schoonmoeder].
f4tuie'lleretterlitb = schoonouderlijk, van de
schoonouders. StOwieigerettern, 43t. = schoonouders. Rittoie'fierits, tn. —, —nen = schoonzuster].
emtvie'gerilittb, f.; :mutter, w.; ifoOtt, m.;
stocijter, w. ; :beer, m. = schoonlizoon
(-dochter); -moeder; -zoon; -dochter; -vader.
st4tuiele, tv. —, —n = eelt(knobbel, -plek).
Atvielictt = eeltachtig. frOWielig = eeltig,
vol eelt, eeltachtig.
ScOrniemetel', w. —, —en = gepierewaai, geboemel. scfttnienteter, m. —5, — = zwierbol,
nachtbraker, pierewaaier, boemelaar. 14mie's
melig = fdminblig. 10tvielnein, fd)w. (l.) =
boemelen, pierewaaien, sjouwen. Ze4wieutler
zie Scbwiemeler.
fr§tuie'rig = moeilijk, lastig; zwaar op de hand.
er§wie'rigteit, m. —, —en = moeilijkheid,
bezwaar, zwarigheid.
Scbmiuun'llauftatt, tn.; :aniug, In.; sballin, 1.;
:btafe, w. = zwemilinrichting; -pak; -bassin;
-blaa,s.
Sittnintut'botf, 1. = drijvend dok.
Iffpuint'uteu, ft. (b. u. 1.) (1d) fdpvimme; fcbtnamm;
fcbwOmme u. fcbroiimme: fcbroimmel geftwomm
men) = zwemmen, drijven; (in Zratten, in
feinem 014 im aberfluf3) Baden; es fcbwimmt
mir nor ben tiugen = 't warreit, schemert mij
voor de oogen; bas £eid)te fd)wimmt oben =
schuim drijft boven ; 1. . be 2abung = zeilende
lading; elm 1. Iaffen = (ook) lets laten voorbijgaan, laten loopen. sc§tuint'uter, m. —a, — =
zwemmer, drijver; dobber, sim; vlotter ;
drijvertje (van nachtlicht). 1r4Wiutut'friftig = in
staat om to zwemmen; drijvend. sowintuti.
fabigfeit, m. = drijfvermogen.
ef§toinint'lltiolle, w .; -fun, m.; .fifirtel, m. =
zwemilvin; -poot; -gordel.
et4tuintell4aut, w.; :bole, w.; :nab, f. zwem[lvlies; -broek; -kleed (skaphander).
StfOniutmitifer, tn. = waterkever.
attututut'llteOrer (.meifter), m.; :Taub, m.;
:Ittule, tn. = zwemilmeester; drijfzand; -school.
se§wittbel, m. —s, — = duizeling, duizeligheid;
roes; zwendel(arij), oplichterij; (boere)bedrog;
wit molten tuts bod) ben S. mat anfeben = we
zullen dat zaakje toch eens gaan zien; (was
foftet) bet gan3e S.? = 't heele zootje? ecbtnitf.
betbau, In. = revolutiebouw. sebtvittbetei',
w. —, —en = zwendel(arij), oplichterij;
kwakzalverij. 14Win'belerregenb = duizelingwekkend. fcbtviWbelfrei = vrij van duizelachtigheid; id) bin 1. = ik heb geen last van
duizelingen. POWitt'belbaft = zwendelachtig,
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bedrieglijk; buitensporig; duizelingwekkend;
duizelig. 14Win'b(e)littt = duizelingwekkend.
IttWiteb(e)lig = duizelig; duizelingwekkend;
mir wirb, id) werbe 1. = ik word duizelig.
Sc§Witebettopf, tn. = loshoofd, windbuil.
It§Witt'betio4 zie icbtuinbelfrei. ecbtvitebet.
meter zie w inb I e 1(§toin'beitt, fcbtu. (b.)
= zwendelen, oplichten, bedriegen, voor den
gek houden; mir fd)winbelt = ik word, ben
duizelig; eine f .. be biSbe = een duizelingwekkende hoogte. St§tuitt'beltueib, 1. = be•
driegster, oplichtster.
IttWin'ben, ft. (f.) (id) icippinbe; fd)tuanb ;
fcbwünbe, fcbtuinbel gefcbtuunben) = afnemen
slinken, verminderen, (weg)krimpen; kwijnen,
vergaan, voorbijgaan; f bit Sittne = hij
verliest zijn bewustzijn; bie erid)eittungen f
ineinanber = vervloeien in elkaar; 1. 'alien =
(iets) laten varen, opgeven.
— = zwendelaar, opSt§Winkrier, tn.
lichter, bedrieger. zie
fd)winbelicbt, fd)winbelig. SOWittbilutftt,
to. —tering ; galoppierenbe G.— vliegende tering.
1c§Wittbliitttin = teringachtig. 64Win'bung,
afneming enz., vgl. f cbu3inb en.
—ett
zwingelplank. er4tuiwne,
erftwinovett, f
= wan(molen); zwingelmes; vleugel,
vlerk, wiek (vooral fig.) ; geldbeurs.
m. —s, — = 1. paard (gymnastiekwerktuig);
2. zwenkgras. ftt id)ro. (1).)=zwingelen.
IftWin'gett, ft. (b.) (icb fd)winge; fcbtuang;
fcbwiinge ; fdywinge! gefcbwungen) = zwaaien,
slingeren, trillen; koren) wannen; (vlas)
zwingelen; bie 9irme f. = met de armen zwaaien;
(eine Rebe) houden, afsteken; er fd)wingt
R3ombettgelber = hij heeft een bom geld; fid)
in bie Zuft f. = zich in de lucht verheffen, omhoog vliegen; fidj aufs $ferb 1. = zich te paard
werpen, te paard, in 't zadel springers; lid) in bie
babe I . = (ook) zich (in de maatschappij) omhoog werken; gefcbroungener Oucbrtabe =
krulletter. SOWingjeber zie S cb w un gfebe r.
Sttivingifutt, m. = hangkraan, (Eng.) droop.
Sdiwintrutaltbine, to. = zwingelmachine.
eft Wittolneffev, 1. = zwingelmes. ecOluittni.
#ferb, f. = cb wingei 1. Scbwittaltod, m.
= zwingelplank. Scliwin'euttg
—, —en =
slingering, trilling.
I. fittui#0; .3nt. = klets I wipl. II. itttuiPti
(Mi.) = slank, veerkrachtig.
—n zwiep, dun einde van
SEOWitYpe,
een twijg, van de zweep, zweepkoord. IttWip'.
fcbtu. (b.) = zwiepen, klappen; slingeren,
schommelen. Sc§tuipoliOtuager, m. = zwagersbroer, verre familie. Zditui46, m. —es, —e =
slag, klap (met een sweep); einen S. t)aben =
aangeschoten zijn.
fc4Wiv'beltt, fdyw. (b.) = wervelen, ronddraaien;
duizelen.
gtuieven, fcbw. (b.) = (van insekten) gonzen,
brommen, (van pijlen) snorren.
St4Wiirbab, I. = zweetbad; rbmifcbes S. ---droog zweetbad; ruffifcbes S. = dampbad.
fittuitiett, fcbw. (b.) zweeten; (van muren)
zweeten, uitslaan; (van ramen) beslaan; (bliute)
zweeten, smarten. It§Witlig = zweeterig,
zweetend. acttuiirtnitett, m. zweetkast,
badstoof ; (omni)bus; bas ift bier eta waI)rer
S. = 't is hier om te stikken.
St§tininfur, w.; •mlbev, I., .itnbe, tu. =
zweetlikuur; -poeder; -stoof (-kamer).
et4tuot, m. —(e)s, —e = dans(jool), klompebal.
lawaaien, dansen.
fr§tuojets, ld)tn. (1).)
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(1).) = kletsen, zwammen.
14WB'nett,
Id)tuü'ren, ft. (b.) (id) fcbtubre, ftwur ob. ftwor;
fcbwiire ; fcbtui3re! geid)woren) = zweren, een
eed doen; vloeken; (auf bie Q3lbel) zweren;
Sur af)tte f. = trouw aan de vlag zweren; Stein
nub Zeitt I. bij hoog en bij laag zweren; ein
gefcbwortter Weinb = een gezworen, geslagen
vijand; eitt gefcbworner Ylotar = een bee'edigd
notaris; (befd)wonte(r) = gezworene, jurylid.
f djlvuY = zoel, drukkend, zwaar, zwoel, benauwd. eft w. — = z(w)oelte, drukkende
hitte. Scbtou'libub: in S. fein in de verlegenheid, in de penarie zitten. ecbtmetitat, w. —,
—en = (groote) verlegenheid, penarie.
I. Sditoulft, m. —es = bombast, gezwollenheid.
II. Ze4tintift, w.
edmilifte = gezwel, opzwelling.
(Ktuul'ftig) = (op)gezwollen, opgeblazen, bombastisch. w. — =
gezwollenheid, hoogdravendheid.
= verval, vermagering,
econtub, m.
(ver)kwijning, wegkrimping, athrophie.
ecOnning, m. —(e)s, edmiinge = beweging,
gang, slingering, sprong, vaart; stoute, hooge
vlucht (van gedachten, verzen), verheffing, gloed,
bezieling (van poizie, redevoering); (spott.)
winkelbediende; im G. feitt = in (op)gang zijn,
vlucht nemen; in S. 1)alten = flink gaande
houden. e4tuungibettiegung, = slingerbeweging. ec4tuuntrbrett, f = springplank.
Sc§mungleber, w. = slagpen, -veer; einem
bie S ..n aus3iel)en = iem. kortwieken,
fnuiken. ft4Wung'10aft = met verheffing,
krachtvol, krachtig, levendig; energiek.
ec§tintnalvaft, w. vliegkracht; centrifugaalkracht; vlucht, veerkracht. It§Wuttetob =
zonder verheffing, krachteloos, slap, koud, laagbij-den-grond. er§timitiVrab, I. = vliegwiel.
KoninfereiM zie fd)wungbaft. ScOtoung's
rienten, m. = hang-, draagriem (aan een
rijtuig).
fittoung'boll = sierlijk, vol zwier, gloedvol, en
= fcbtuungbaft.
Ittontwbicb: fe§nnt#0: = wipi pats!
SOwur, m. —(e)s, Scbtuiire = eed; vloek.
IcOmuebviittig = meineedig. Sc4Wur'bviictine(r)
= eedbreker, meineedige. SIttouv'netic§t, 1.
= rechtbank van gezworenen, jury.
kanton) Schwyz.
emtion, I. =
niimlidy namelijk (n1.).
sell. (scilicet)
ed. = a&
ufw. zie S t) 1'1 a ufw.
1. b. = fieb(e) hies, geb(e) baielbit.
Se. = Seine.
= sealskin,
Zeal, SeaUffitt (spr.: siel..), f.
zeehondevel.
Sebastiaan.
Sebajtints
S. 0. o. (salvo errore calculi) = 91ed)nungsfebler
uorbebalten: behoudens rekenfouten.
see.da, 'I da = Secunda.
eeo, I. —(e)s, —e = (gwst.) ploegmes.
lerbb = zes; mit fed)fen fabren met de zes
rijden; elite S. = een 6; bei meiner S. = bij
mijn ziel. Sec§4aWteltatt, m. = zesachtstemaat. Se4Wed, 1. zeshoek. Wein° =
zeshoekig. Sedyfetiluten, I. = ('t) zes - uurluiden (een Zfiricher volksfeest, eig. een gild,efeest,
op den len Maandag na de voorjaarsnachtevening).
— = zes-ender (vgl.
eeciWettbev, m.
9tcbtettber). Sedrlev, m. — = zespfennig-, zeskreutzerstuk ; zes-ender ; zesregelige
strofe; (de) zes; kaars van 6 in een pond e. d.
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feWlerlei' = zesderlei. fecbWfatb = zesvoudig;
bas e, etn C . es = 't, een zesvoud.
lerbOlikterig = met zes vakken, planken.
fecWfaltig = zesvoudig. SecbOltack 1.,
atiticOnev, m. —s, — = zesvlak.
ferbO'llfiitig; .bun'bert; .taufig; 'mar; ',mann;
no'natig; •ittoltattic§= zeslivoetig; -honderd;
-loops; -maal; -maal herhaald; -maandsch;
-maandelijksch (halfjaarlijksch).
eettb'ort, m. = zespunt, ster met 6 punten.
SechWeiinber, m. = zesponder.
le011rub(e)rig; .faitio; sfeitig; 441tinnig —
zesliriems; -snarig; -zijdig, -spannig (met de zes).
ferfWftbdig = van zes verdiepingen. letb6'•
Wig = zesdaagsch. fecblte (ber, bie, bas) =
zesde; beittrid) ber S., beittrit VI. = Hendrik
de Zesde (VI). lecWftebalb' = zesdehalf.
fecftirteilig = zesdeelig. Sechltet, 1. —s, — —
zesde (deel). ferb'iten6 = ten zesde. SetbW.
unblechiig, 1. = zesenzestig (een kaartspel).
SeebbOieeteltart, m. = zeskwartmaat.
le4Olituittf(e)lig; g leilig = zesilhoekig; -regelig
settler, m. —5, — = (gwst. een korenmaat ±)
schepel.
feWiebtt = zestien. Serfriebnenber, m. —s,
—= zestien-ender (vgl. 91 cbt en b e r).
iebniOtig = van zestien lood. See6'3ebtOtiin.
ber, m. —s, — = zestienponder. leiViebttte
zestiende; £ubwig ber G.
(ber, bie, bas)
(XVI.) = Lodewijk de Zestiende (XVI).
eetfrpfpitel, 1. — = zestiende (deel).
Seib'sebntelformat, 1. = zestiende formaat,
in 16° (in sedecimo).
'Wain = zestig. SeWitner, m. —s, — =
zestiger ; in ben 1. 3abren = in de jaren tusschen
'60 en '70, (ook in ben Secbatg en) in de
zestig (oud). feWaigfabtig = zestigjarig. fecfr.
aigfte (ber, bie, bas) = zestigste. Secbligftel,
1. —5, — = zestigste (deel).
zie Geffatur uito.
Sedatne
Seclet zie Secdel.
1. —es, —e = sedecimo,
Weds),
(spr.:
eebee
zestiende formaat.
Sebitnenr, 1. —(e)s, —e = sediment, bezinksel,
neerslag. lebitnentitv' = sedimentair, door
neerslag ontstaan, in lagen.
SebiObatane, —, —en = sedisvakantie
(openvallen van een pauselijken of bisschoppelijken stoel).
See, m. —s, —It meer, binnenzee. II. see,
—n = zee; in G. geben, ftedyn=in zee
w.
gaan, steken; G. batten = zee houden.
See'abler, m. = omberviseh. See'affe, m. —
zeekat, -draak, -spook, haringkoning. eeciatnt,
zeeraad (belast met 't onderzaek van zee1.
rampen van koopvaardijschepenl.
See'lialOen, IN.; -anemone, tr.; outObruil, tn.;
maubtmtvf, m.; .1mb, 1.; tn.; 'bar, tn. =
zeell-Alpen; -anemoon; -term; -vond; -bad;
-egel; oude -rob.
See'llbaricb, tn.; 'brume, w.; gbraffen,
zeellbaars ; -anemoon (-roos); -brasem.
m.; .bienft, m.; • eittborn, T. =
zeelibrief ; -dienst; -eenhoorn (narwal).
feelabig = zeewaardig. eeeldttnict, m. =
adelborst iste klasse. eeelotver, tn. = zeevaarder. eeelatrt, tr. = zeevaart. eee's
fabrtabutt, 1. = zeemansdienstakte. See''
fabrt(6)Mule, w. = zeevaartschool. eee'o
,. = zeevast.
zeeveer, -pen. leeleff
feber, w.
Oee'lltifek tn.; 'Otte, w.; .fracbtbrief, m.;
zeeilvisch;
-vloot;
I.
.aeutftlbe,
flatt, 1.;
-vrachtbrief (konnossement); -gat; -stuk,

eee'1141ermt,

feeiforgerii(b.

=fefelb 1.;
.11elehmad,
gettici40, I = zeellreuk; -smaak; -wet ; -plant.
See'llgrab, 1.; qtrunb, tn.; .gurfe, w. = zeellgras;
-bodem; -komkommer.
eceliOaten, nt .; 500n, In. : 'Oattbd, nt.;
battbluttn, zeePhaven; -haan (knorhaan) ; -handel; -handelmaatschappij (ook:
naam van een Pruisische staatsbank in Berlijn).
Zee'Oale, tn. = snotdolf ; zeehaas.
sbelb, tn. = zeellleger; -held.
ZeClbeer,
see'terrIctaft, w. = heerschappij ter zee.
eee'lltuttbbfelt, 1.; .iget, tn. = zeenhondevel ;
-egel.
Seelabett, m. = adelborst.
1.; 'Pratte, w.; stlatter, w. (tn. u. f.) =
zeelikalf (-bond); -kaart; -vadem.
feelvani = zeeziek.
eeellfrantteit, tr.; .freb4, m.; .frieg, tn.;
.fttnel, w. = zeellziekte; -kreeft; -oorlog; -appel
(-egel).
w.; glamOrete,
See'llfitb, w.; gunbe, w. ;
tr. = zeellkoe; -kunde; -kust; -prik.
See'lattb, I. = (Deensch) Seeland; (Ned.) Zeeland.
eeeltittber, tn. —s, — = (Deensch) Seelander;
(Ned.) Zeeuw. = (Deensch) Seelandsch; (Ned.) Zeeuwsch.
= scheepslantaarn.
See'laterne,
eeele, to. —, —n = ziel, gevoel, gemoed, hart;
kern; bas tut mir in ber G. web = dat grieft mij
in mijn ziel ; es tit mir in ber G. 3utriber = ik heb
er een hevigen afkeer van, 't stuit me tegen de
borst; (id) fd)time mid)) in bie S. bluetit = tot in
mijn ziel; (er bat) mir aus ber S. (beraus)ge.
iprocbett = naar mijn hart gesproken; feine G.
= geen sterveling; er ift eine S. non 9Ylenid)ett
= een edel mensch, een goede ziel; (einen) von
gan3er G. (lieben) = met zijn heele ziel, van
ganscher harte; (bei) meiner 3.! = bij mijn ziell
vgl. binben, id)neiben.
Seetenabel, m. = zieleadel. eeelenangft, w. —
zielsangst. See'letterfmt, tn. = ontboezeming.
Seelentreuttb, = boezemvriend. See'len•
friebe, m. = zielevrede. fee'lenfroty = zielsblij.
eeelettgrate, tr. = zielegrootheid. fee'lengut'
= ziels-, doodgoed. See'lenbeit, f. = zieleheil.
see'lenteiltuttbe, w. = leer van de zielsziekten,
psychiatrie. eeelentirt, tn. zieleherder.
Seelentebre, to. = zielkunde. seelenteibett, 1.
= zielelijden. fee'lettio0 = zielloos. eeeleto
meffe, w. = zielmis. Seelemnorb, tn. = zedelijke moord.
See'len!Inot, m.; .qual, w.; w.; Pitarte,
o. = zielsllangst; -kwelling; -rust; -kracht.
eee'leotag, tn. = Allerzielen(dag). fee'lenber•
tottint' = zielsvergenoegd, -blij, -tevreden.
Seelenberfaufer, tn. = zielverkooper, ronselaar ; slavehanthlaar; klein slechtgebouwd
bootje : doodkist; (ook) kano. fee'lettberrnanbt
= zielverwant. feelettboll = ziel-, gevoelvol,
= zielsvervol levee. Seelentoanberung,
huizing. seelentutiroter, tn. = wollen lijfje,
(oudt. onderziel). See'lentoeibe, situonne, =
zielsgenot, zielelust. eeelettptitanb, m.= zielstoestand.
eeelertte, t = zeeleeuwerik. seelettchte w.
vuur-, lichttoren, baak. eeeleute, 131. = zee= zeelelie.
lieden, -lui. See'litie,
feelifcb = ziels. wat de ziel betreft, psychisch.
m.; .15tve, tn. = zeellloods; -leeuw.
eeellorge, tr. = zielverzorging. Seelloraer, tn.
= zielzorger; biechtvader. feerforge.
—5,
uitoefening van herderlijke
41* Zedigfeit
3hten,

Seel*.
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w.; slum, m. = zeeliSeelltuft, tv.;
lucht; -macht (-mogendheid); -man.
feentatutile0 = zeemans..., zeevaart... See'•
mannftbaft, m. = bemanning, equipage. See'.
= zeevaartschool.
utatutbk§ule,
See'llutattabev, 1.; -mate, w.; amine, w. = zeellmanoeuvres ; -mijl; -mijn.
Seentevie, tv. = beflijster, waterspreeuw. Zee's
monniksrob.
mattcb, m.
tv.; attellet,
eee'llutOtve, w., antulftet, w.;
m. = zeelimeeuw, -schelp
w.;
(-mossel); -naald; -netel; -officier.
Seettot, ro. = gevaar op zee, stranding, hood.
ee'enOlatte, u). = meereplateau.
S. E. e. 0. (salvo errors et omissions) = Zrr.
Winer unb 91uslariuttgett norbebaltett: behoudens vergissingen en uitlatingen.
eee'ortinun g , to. = zeereglement, -gebruik.
See'110tevb((ten), 1.; . 4itian5e, w .; %Ott* m.;
•pottle, w.; .013144), m. ; .pride, w. = zeellpaard(je); -plant; -plaats; -pok; -poliep; -prik.
zeeprotest, verklaring. Zee's
Seelnoteit, m.
admiraliteit.
vat, m.
-----aviiubevei,
See'llvatte, co.; artiubev,
zedrat (-rot, -rob); -roover; -roof (-rooverij).
fee'vtiuberifeb zeeroovers. ., door zeeroof. See'.
= roofstaat.
auberftaat,
See'llvet4t, 1.; :retie, to.; %vole, tv. = zeeHrecht;
-reis; -roos (waterlelie).
See'vtiftung, to. = toerustingen ter zee.
zeelizaak
zee'llfacOe, w. ; .104, 1.; .1cbaben, m.
(marinezaak); -tout; -schade (averij).
= (een weekdier) zakpijp.
SeelcOeibe,
See'llfrOitfaig t, w.; .10i1bfrOte, tc.; alcOubt,
ro .; . iitian ge, to. = zeellvaart (ook: groote
vaart); -schildpad; -slag; -slang (ook: valsch
courantebericht, canard).
eee'lltute, to. = zeevaartschool. Seelittualbe,
= zeezwaluw, stern.
See'llfrovpion, m.; alothat, m.; afOittne, tv.;
afOra(te, m. = zeellschorpioen; -soldaat (marinier); -spin; -(mans)taal.
m.;
w.;
eeellitaat, m.;
m.; aftvanb, m. = zedstaat ; -stad; -ster; -stekelbaars ; -strand.
eeeltriC m. = zeestreek, gedeelte (van de zee),
hoogte. See'ltiid, = zeestuk (schilderij).
esee'ttuvut, m. = storm op zee.
Seetang, m.; ateutel, m.; ', tonne, tv.; atveffen,
1. = zeellwier; -duivel; -ton (baak, boei; tolhoornslak;) -gevecht.
eeelltrift, t0.; atvoutOete, to. • atrup#en,
-trompet (-roeper; 'kinkhoorn); -troepen (marinetroepen).
= zeewaardig. eee'uttnefieuev, I. =
zeemonster. fee'untiiMig = niet zeewaardig.
ee'llbeviii4evung, w.; ' butt, r.; ro. --zeeliverzekering; -yolk; -rol (-komkommer).
geelvarte, tv. — (meteorologische) kust-, zeewacht.
feetuartig = (van) over zee; zeewaarts(ch).
zeewaarts; over zee.
feelviivt6
m.;
eee'lltuaffer, I.; .tveg, m.; .tuelen, 1.;
lf, m. = zeejlwater; -weg;
arniffettPtaft, w.; .wo
-wezen; -wind; -vaartkunde; -wolf.
seeloort, 1. = scheepsterm, zeemansuitdrukking eeetvurf, m. werping (over boord). see'.
tong (visch).
gunge, w.
ee'gel, 1. —s, — = zeil; unter S. geben (II); S.
hijschen
(em in zee te gaan); bie S.
feten z.
itreid)en = de zeilen strijken, (fig. ook) de vlag
strijken; bie S. eimiebett zeil minderen, (fig.)
bakzeil halen, 't opgeven. Se'fielboot, r. =
zeilbootje. tegeffevtig, a ttar, = zeilklaar, -ree.

iebt•

Segelteintvanb, to. = zeildoek. felleito& =
zonder zeil(en). aegettnacber, m. —s, —
zeilmaker. idpv. (f). u. 1.) = zeilen,
varen, stevenen; ein Sd)iff in ben Orunb I. (if);
een kaap omzeilen; auf
um eitt orgebirge 1.
ben Oruttb 1. langs den grond schuren.
Se'gelfc4iff, 1. = zeilschip. Se'getAivut, m. =
(scherm van) zeil(doek).
Se'gelitange, tv.. = ra.
Segetiltau, 1.; stuck 1.; atvevf, f. = zeillitouw
(kabel); -doek; -werk (-tuig).
ee'nen, m. —s, — zegen, zegening, voorspoed,
geluk, rijke bezitting (opbrengst); ben S.
ipretbett = (cot Vitt)) bidden, (nad) Zig))
danken. Se'genevteilung, ro. = zegenspreking.
Se'gendfovntel, to. = zegenformule, -spreuk.
Se'fiettiOenbung, w. = zegening. legettOreicb
= zegenrijk, gezegend. eegenbiptvC m. =
zegenspreuk.ee'fiettOrnuttrtb, m. = zegenwensch.
seg'ne, w. = zegge; rietgras.
= zeiler, zeilschip; gierSoler, m. —s,
zwaluw.
Segment', 1. —(e)s, —e = segment.
leglten, 1cbro. (1).) — zegenen; 1114 = zich
zegenen, 't teeken van 't kruis maken; mit
irbiRbett Oaten geregnet = met aardsche
schatten bedeeld; wer bas Streu3 bat iegnet rid)
bamit gelegenheid maakt genegenheid; vgl.
3eitlid). eefettung, w. —, —en = zegening.
Zeiradile, to. = gezichtsas, oogas.
[Sely, tv. — = gezichtsvermogen, bilk].
er fiebt; lab; rate; gel)!
felytt, ft. (b.) (bu
(ate 9thsruf : rief)(e)!); gefeben) zien, kijken;
reine 2urt an (Dat.) 1. = vreugde aan iets beleven; einem ant bie Winger I. = ism. op de
vingers kijken; er riebt nur auf feinett Oorteil=
hij let alleen op...; Vide fiebt itjm attO ben
%ugen. = arglist kijkt hem de oogen uit; gel)
ba .l = ziedaarl (Gott corn immel,) fief) bareist =
voorzie daarin ; ba ging es bait bunidyt gefeben I =
daar ging 't heen van wat ben je me 1 (ein Waren)
riebt tinter bem bfigel fterbov = komt achter
den heuvel uitkijken; (er fann nid)t) in bie
)erne veraf zien; einem In bie itarten, ins
Spiel I. = ism. in de kaart kijken; id) lax nod)
nid)t liar ht bieler Cade = die zaak is me nog
niet helder; bu riebit tircutt je ziet (er) ziek
(uit); (bas Wenger) fiebt mut bem Oarten= ziet
op den tuin uit; er fat) Iidj be unberd)retnften (u.
unbeid)rlinfter) berridor = hij zag zich daar
onbeperkt heerscher; bas Scion bat man um=
zien kost nets; vgl. abnild), r ed)t I.
feliettOttlevt, atviivbig = bezienswaardig. se'%
bendmiivbigfeit, to. —, —en = bezienswaardigheld. Se'4er, m. —s, — = ziener, prefeet;
kijker. Seberblid, m. = zienersblik. seOlvaft,
gezichtsvermogen.
m.
eOtt'aber, to. pees. Seb'ne, to. —, —It =
pees; zeen; (van een boog) koord, pees; (mat.)
koorde.
felytten ltd, Id)w. (f).) nad) etro. = (vurig, hartelijk) verlangen, haken, reikhalzen naar lets.
Sefrnevto, m. = gezichtszenuw.
fetyttidit zenig, pezig; i..es Wleird) = zenig,
draderig vleesch. leO'nig = zenig, pezig, gespierd, krachtig,. taai.
= vurig, sterk, hartstochtelijk, smachtend. eetittlucbt, w. — = (vurig) verlangen;
mit S. erwarten = ongeduldig, met smart verwachten. aludit6bolt =verlangend,
smachtend, vurig, met ongeduld, met smart.
feig = zeer, erg; (v66r adj. en adv. ook) heel;
battle 1. = dank u wel ; Mite 1. = niet te cip,aen,

febren.
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[fetrren, id)ro. ( b.) = beschadigen; smarten].

seti'roOrr 1. = (verre)kijker. eetybermagen, 1. ----

gezichtsvermogen. Zeirtueite, w. = gezichtsafstand, bereik van 't oog.
gei'ber, m. -s = zeever, kwijl. fei'bern, ichw.
0. ) = zeeveren, kwijlen.
Set& m. -(e)s, Sente, w. - = water, pis,
urine; domme klets(praat). fei'cten,ftw. (b.) wateren.
felibt = ondiep, vlak, doorwaadbaar; flauw,
oppervlakkig; 1.. er Stopf = domkop, hersenloos hoofd; 1. . e lRebe = flauwe, onnoozele
praat. seittt'Oeit, seitbligreit, w. -, -en
= ondiepte; oppervlakkigheid, lafheid.
sei'be, m. - = zijde, zij; warkruid; feine S.
babel ipinnett = er geen zij bij spinners.
Sei'bet, 1. -s, - = (bier)glas, pot.
serbelbaft, m. -es, -e = peperboompje.
fel'ben = zijden, van zijde. Sei'bettarbeit, w. =
zijdewerk. sei'bettarbeiter, m. = zijdewerker.
fel'bettiibttlit, sating = zijdeachtig. Sei'ben.
banb, 1. = zijden lint. Sei'bettbau, m. = zijdeteelt. sei'benbantaft, m. = zijden damast.
Sei'betternte, to. = zijdeoogst. sei'bettfabrit,
w. = zijdefabriek. sei'benfaben, m. = zijden
draad. Sei'bettfitrber, m. = zijdeverver.
sei'bettgeftOtitt, 1. = zijdewinkel, -magazijn.
Sel'bengetuebe, 1. = zijden weefsel. Sel'ben.
fletuerbe, 1. = zijdelndustrie. sei'benbaar, 1. ----zijdeachtig haar, zijden haar.
Sel'bettlIbattbet, m.; .banblung, w.; =inbuftrie,
w.; stabett, m. = zijdelfhandel; -magazijn
(-winkel); -Industrie; -Winkel.
Sei'benmantet, m. = zijden mantel.
Gerbenlitnanufattur, to. ; .040ier, 1.; .pflan5e,
ro.; .rauPe, w. = zijdellfabriek; -papier (satijnpapier) ; -plant; -rups (-worm).
fel'benrelcb = zeer zijdeachtig, met veel zijde.
eer b ettlIf tbtunt13, m .; x fOinner, m. ; .10fultevei,
w., .14ntte, w. = zijdellstaart (pestvogel);
-spinner (-worm); -fabriek; -spoel.
Sel'benftleterei, to. = zij den .borduursel ; ('t)zij deborduren. zei'benttoff, m. = zijden stof.
Sei'benlItuare, w.; %Weber, m.; .luittler, m.;
'Wider, m. = zijdellwaar (zijden stoffen);
-wever ; -haspel (kokonhaspel) ; -werker (-wever).
Sei'bentnolle, w. = zijdeachtige wol.
Sei'benlIttntrut, m.; .ieug, 1.; tips*, tr. =
zijdeliworm; -stof ; -teelt.
fei'big = zijdeachtig, zijig.
Seile, to. -, -n = zeep; ertshoudend slib;
ertswasch. feilen, ichix). (1).) = zeepen. seilett.
Ofel, m. = zeepappel, -bes, -noot; -bal.
fellenartig = zeepachtig.
Serfenlibab, 1.; .baum, m.; =blare, to.; =erbe, to.
= zeeplibad; -boom; -bel; -aarde.
sei'fengraut 1.; .tugel, w.; .100ett, m. zeeplikruid; -bal (stuk zeep); -doek.
SeilenlItauge, W., .n a li f, m.; s Oftafter, T.;
sOultiev, 1.; alcbate, to. = zeepilloog; -bakje;
-pleister; -poeder; -bakje.
Sel'fenfieber, m. = zeepzieder: Jett gebi mir ein
S. auf = nu gaat me een licht op; einem ben S.
anitecten = iem. een licht doen opgaan. sei'fen.
fieberei, w. -, ----en = zeepziederij. Zei'fen.
taf el, w. = stuk zeep. sei'letrivnt4e, w. =
zeepwasch.
gellenlItuaffer, 1.; .tuttr3e1, w.; •atiOftten, 1. -zeepilwater ; -wortel; -pil (-propje).
Seller, feilern zie Gelber, fe Dern.
IOW = zeepachtig, zeepig. !elite = zeepig,
zeephoudend,-achtig.Seirna0f, m. = zeepbak,
-pot.

leinige.

Zeirner, m. -s, - = ertswasscher.
fei'gen zie re ihen.
I. fei'ger ODD = taai; (mijnw.) loodrecht. II.
Sel'ger, m. -a, - = 1 zandlooper, uurwerk;
2. schietlood; ook = Geller.
sergergang, m. = loodrechte mijngang. eel's
gerberb, m. = haard van den zijgoven. Sei'gev.
Witte, to. = drijf-, frischhaard, zijghut. fei'gern,
idym. (1).) = loodrecht uitgraven; (metalen) uitzijgen, afdrijven ; doorzijgen, sijpelen. seliger=
fttaitt, m. = loodrechte mijnschacht. (set'.
gerubr = Geiger II 2.
seigneur' (spr.: sénjOr), m. -s, -e u. -a =
seigneur.
Sei'fte, w. -, -n = 1. zeef, filter; 2. bezinksel,
draf. lei'Oeit, fil)w. (b.) = zijgen, laten doorloopen, filtreeren. eeil)er, m. -a, - =
Gelbe 1.
SeiblItaften, m.; 'Witter, m.; =tub, 1. = zijebak; -trechter; -doek (zak als filter).
Neil, 1. -(e)s, -e = touw, koord, lijn; S .. e
brel)en = touw slaan; lie *ben an einem S. =
ze trekken den lijn(tje) ; vgl. b o r n. seil'aufaug,
m. = kabellift. seit'balpt, w. = kabelspoor(weg), funiculaire. Seit'bettieb m. = kabel-,
touwoverbrenging. eeil'bruM, m. = touw-,
kabelbreuk. seit'briide, w. = kabelbrug. fellen,
'dm. (I).) ---- (met touw) vastbinden; sleepen;
touwslaan. Zeiler, m. -s, - = touwslager;
mit bes e ..s Zochter fopuliert werben =
opgehangen worden, met Lijntjes dochter trouwen. Seilerbabn, to. = touwslagerij, lijnbaan.
2 dim arn,f. - touwdraad, garen. gelled) anb .
Wert, 1. = touwslagersambacht. Zeilerrautut,
m. = kam, hekel. Seilertuaren, 431 = touwwaren. Seilliifyre, to. = gierbrug, -pont. eeirtalyrt,
w. = kabellift. Seitliiiiruttg, ni. = kabelleiding. Zeit'utacher, m. = touwslager. sell'.
ftblinge, ID. = strik van touw, strop. leiti.
tamest, Ito). O.), jeilgetanat = koorddansen.
seilliinier, m. = koorddanser. feilltittpriftt =
als van een koorddanser, koorddansers...,
akrobatisch. Seilliittaerftange, to. = balanceerstok. seillvert, 1. = touwwerk.
Seim, m. -(e)s, - e = (honig)zeem, dik sap.
fei'llten, id)w . (1).) = (honig) zuiveren; een
strooperig sap afgeven. feilitiM, leilnig =
dikkig, strooperig, smeefg.
I. felts, unr. (i.) (it bin, bu birt, er ift, wir rinb, ihr
feib, rte Pub; id) lei, er lei; id) mar; ich ware; rei!
Rib! geweren) = zijn, bestaan; es lit mir warm
= ik heb 't warm; was irt bir? = wat scheelt
je? mir lit berrer = ik voel me beter; bier in gut
rein = 't is bier goed; (jett wei3ich,) moran id)
bin = waaraan ik me to houden heb; menu bu
nicht whit = als jij er niet was; es fel bean,
bar3 er... = tenzij hij ...; bem fel, wie Om wolle
= 't zij (daarmee) hoe 't wit, hoe 't ook zij; es
lit an bem = 't is zoo; es lit etw. an bem = daar
is wel lets van aan; Jai; bas 1. = laat dat; bas
barf nitt 1. = dat mag niet; vgl. b ar an. II.
'ein, 1. -a = zijn, bestaan. III. rein (I3ron.) =
zijn, van hem; bas S . . e= 't zijde; (ber %big) irt
1. . e 1000 Mart Wert = is stellig (best) 100 Mk
waard.
leiltevieit6 = van zijn karat; van hem; op zijn
beurt. fei'neraeit' = destijds. fei'nebgleNett
= zijnsgelijke; f. ruchen = weergaloos, ongeevenaard, ongehoord zijn. fel'netbat'bett,
.toe'fien, um .toillett = zijnenthalve, -wege,
om -wille, ter wille van hem, om hem. feiltige
(ber, bie, bas) = (de, 't) zijde; mein 18uch unb
bas 1.; bie 6 . . n = de zijnen.
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—en u. —s = seizing, plat touw,

sjortouw.

= seismisch (op aardbeving betrekking
hebbende). SeiOstiograpir, m. —en, —en =
seismograaf, aardbevingaanwijzer, -beschrijver.
sei6mologie, w. —tt = seismologie, aardbevingleer. Seibminneter, 1. (u. m.) = seismometer, aardbevingaanwijzer.
felt, FOrtip. mit ratio = sedert; 1. alters ber =
van ouds her; I., Stony. = sedert.
feitab' = zijwaarts, ter zijde.
feitbem' = sedert, sedert dien tijd, nadien.
w. = zijde, kant; bladzijde;
(boekh.) transport; lid) einem an bie S. ftellen =
zich met iem. gelijk stellen; (er trug ben r egett)
au ber S. = op zijde; fid) auf bie faule S. legen
= lui worden, niets uitvoeren; auf (non, net)
biefer S. = van dezen (dien) kant; nut ber
eitten S. = aan den eenen kant; auf jems Z.
ftebett, treten, fhb auf jems. e. fcblagen = zich
aan iems. zijde scharen; etw. auf bie S. ftellen,
bringers = iets aan (een) kant doen, wegdoen,
ter zijde leggen, besparen; er nimmt alles mit
bie leid)te S. = hij neemt alles licht op; eitten
auf bie S. nebmen = iem. ter zijde nemen;
Spal3 bet S. = zonder gekheid; einen bet
Ritter fcbwad)en S. fallen, angreifen = iem. in
zijn zwak tasten; etw. fiber e. baben = jets
overgespaard hebben; einem nid)t bon ber G.
geben = iem. niet verlaten; einen bon ber S.
anfebett = iem. uit de hoogte aanzien; bon
felt= bes Stanigs = van wege den koning;
einem sur S. gebett = iem. ter zijde staan; vgl.
fallen, feitens. m. = doorsnede, profiel. Zeilenabtellung, w. = indeeling
in bladzijden.
Seltenjlaber, ; /ante, w.; /angtiff, m.; /aft, m.
= Aillader; -laan; -aanval; -tak.
Sellettlibnijn, w.; /bau, m., /betnegung, w.;
-v1Gugel, -beweging; -blad.
/Watt, I. =
blik van ter zijde, schuinsche,
m.
zijdelingsche blik. seilencbor, 1. = zijkoor.
erfgenaam in de zijlinie.
Seilenerbe, m.
SeilenlIfaffabe, w.; .fenfter, 1.; /fItute, w. =
zingevel; -venster; -vlak.
seilenfied, m. = stukje, lapje (op een school).
=
m. ; .gang, m. ; /gaffe,
zijilvleugel; -gang (ook: -laan); -straat.
Seilengebtinbe, 1. = bijgebouw,itellengefOraib,
1. terzijde(spraak). SeilengetueOr, 1. = zijdgeweer, sabel; mein G. = (berl.) mijn vrouw.
seilengiebei, M. = zijgevel.
= zijspoor. m. = zijslag, zijdelingsche houw; steek onder water, schimpscheut.
Zellenbilter, m. = klapper. Seilentiffen, 1.
= zijkussen (in een coupe bijv.). Sellenlit0/
= zijverlamming. feilentang =
ilium
bladzijdenlang.
w.; /*sinner, w. =
ro.;
zijilleuning; -lijn (-spoor); -muur.
Sertenranb, m. = (zij)rand, marge, Zeileurif3,
II). = zijaanzicht. fellen6 bes Zerlegers = van
den kant van den uitgever; I. bes SIOnigs =
vanwege den koning. seilenic§nterien, $1. =
pijn in de zijde. Seilenfrkritt, m. zijpas,
pas zijwaarts. seilenfinung, m. = zijsprong.
ZeilentifteMen, 1. (iftik m.); iftot, m. = steek
d. z.
in de zijde; stoot, stomp
1. = zijstuk, pendant.
Seilenfitaft§e, *D.; /tat, 1.; /teit, m.; /tiir, W. =
zijfizak; -dal (dwarsdal); -gedeelte; -deur.
ZeilesibernitiOtniO, 1. = bizondere erflating.
/bertuanbtfitaft , w.
Selletillbertuatibte(r) ;

elf.
Seibitinbigf.

vloedverwant in de zijlijn; verwantschap in
de zijlijn.
sertenlItuanb, w.; /sum = zijilwand; -weg.
Seilentueft, 1, = pijn in de zijde. Sertenia01, w.
= aantal bladzijden; cijfer van de bladzijde,
folio.
Zeilenaluitner, 1.; qttleig, m. = ziillvertrek
(-kamer); -tak.
= sedert, sedert dien (tijd), van toen af,
tot nu toe. feitty'rig = van toen of dagteekenend; fein 1.. er 91ufentbalt = waar hij zich
sedert bevindt.
zij= zijdelings(ch); zij... feltiviirt#
waarts; vgl. 1cblagen.
= sekans, snijlijn.
Seran'te, w.
—en = plagerij. fetrie'ren,
Serratue, w.
1d)w. (1.) = plagen, hinderers.
tweede luitenant.
Sefoteb(e)teutnant, m.
I. ferret' = geheim. II. Serret, 1. —(e)s,
—e = afscheiding; geheim gemak, zekere
plaats.
Serrettie, m. —s, —e = sekretaris, schrijver;
sekretaire. Serretatiat, 1. —(e)s, —e = sekretariaat, sekretarie. Serretiose, w. —en =
sekretie, afscheiding.
Zen, m. —(e)s, —e = (eig.) zuidwijn; (meest)
champagne.
Sale, w. —n = sekte. Zenengeift, =
sektegeest. Sertentbefeb, I. = sektewezen.
Sert'glab, 1. = champagneglas.
Sertie'rer, m. —5, — = sektaris.Zertlon', w. —,
—en = sektie (snede, lijkopening, afdeeling).
fertiondluelle = in sektien. Sertor, m. —s,
..to'ren = sektor.
Seruieba, w. „ben = sekunda, tweede
klasse (op ión na de hoogste van gymn., H. B. S.
e. d.); Sekunda(wissel). Serunba'ner, m. —s, —
= sekundaner, leerling uit sekunda. Sault.
m. —en, —en = sekondant, getuige (in
't duel). ferutibtie = sekundair, van de tweede
orde. Zerunbar'baipi,w. = lokaal-, buurtspoor.
= sekundawissel.
Serun'batueMfel,
= sekonde, sekunde. ferun'ben/
be, w.
tang = sekonden lang.
=
Sefun'benjOenbet, I.; /Or, w.; .3eiger,
sekondellslinger; -horloge; -wijzer.
ferunbie'ren, fcbuo. (1.) = sekondeeren (bijstaan,
helpen, (in 't duel) getuige zijn; (mar.) (wornpagneeren). eefunbogenitue, w. —, —en =
sekundogenituur (bezit(recht) van den tweeden
zoon).
—, —en = sekuriteit; ze'kere
Se/write,
effekten.
fel. = felig: zaliger.
Zeta, 1. —s, —5 = sela (een muziekteeken in de
psalmen); (ook) uitroepteeken; I = sela! uit!
selabon, m. —s, —s = Seladon, smachtend
minnaar.
Zelatn, m. —s = selam, groat, vrede!
feiban'ber = met z'n tweeen. felbbvitt = met
z'n drieen. fet'be = zelfde.Selib'enb(e), . . bes,
..be(n) = zelfkant. fet'ber = zelf, zelve.
fet'big = zelfde, (de-, 't)zelfde, die, dat.
feibit = zelf, zelve; zelfs ; um feitter 1. willen =
om zijns zelfs wil; (er bat's) non 1. getan = uit
zich zelf gedaan; au ficb f. fommen = tot zich
zelf komen, weer bijkomen; I. ift ber Mann =
vertrouw niet op anderen, zelf doen is de zaak,
zelf is 't baste kruid; lei bu I. = wees uzelf; ern
etiid meines G. = een stuk van mij zelf; vgl.
nerftebett. Selbffluttung, w. = zelfachting.
feibitanbig = zelfstandig: op zich zelf staand;
onafhankelijk. Zeiblanbigreit, to. — = zelf-
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standigheid enz. Setigt'angabe,w. = eigen
aangifte (bij belasting).
getbit'llantlage, • w.; sautopfevung, w.;
ffedung, m.; 4§e1viicbtung, w.; .beforrAung,
w. = zelfilaanklacht (-aangifte); -opoffering;
-bevlekking; -bevruchting ; -beheersching.
vrijwillige bekentenis.
Getbftibefenntni6, f.
setbft'beraftigung, w. = eigen onderhoud.
Seibit'bertimmung, w. = zelfbeschikking,
-bestemming. Zelbit'beitimutungdvei§t, 1. =
zelfbestemmings-, zelfbeschikkingsrecht.
Selbit'llbeurteitung, w.; .betuunbevuntl,
-zelfilbeoordeeling; -bewondering.
felbitibeWutt = zelfbewust. Selbftlege§tigung,
w. = zelfbeschuldiging. Setbit ibinber, m. =
zelfstrikker, -binder (dit ook, een maaimachine). Selbit'biogva0§ie, ID. = eigen levensbeschrijving, autobiografie. felbiteigen =
eigen. w. = eigen aangifte. selbitentiluilevuttOatte, to. = zelfverloocheningsakte.
Selbttlentieibung, w.; .entlagung, w.; went.
iiinbung, w.; ger§altung, to. = zelflimoord;
-onthouding (-verloochening); -ontbranding;
-behoud.
zucht, neiging tot
Selbit'ev§attung6tvieb, m.
zelfbehoud. SetbitertettittltiO, w. = zelfkennis.
=
automobiel,
motorrijtuig,
selbitlailrev,
zelfgenoegzaam, -te-rijwiel. letbitgefiinig
1. = zelfgevoel,
vreden, verwaand.
gevoel van eigenwaarde. leibrtgenta4t= eigengemaakt. felbit igeniiglant zelfgenoegzaam,
-tevreden. felbit'aeretOt = eigengerechtig,
eigengereid. letbit'geltieben = eigenhandig
(geschreven). Zetbit'gelprac§, 1. = alleenspraak.
Selbirgeittinbnib, 1. = vrijwillige bekentenis.
lethrtgewit = beslist.
Setbfftwit, tv. — = zelfheid, ('t) eigen zelf, individualiteit ; zelfzucht. leibit'§entic§ = soeverein ; eigengerechtigd. Selbit'Oevvic§aft, tv. =
alleenheerschappij ; heerschappij over zich zelf.
setbitbentebev, m. = alleenheerscher. Selbft'w
Wife, w. = eigen hulp.
fethiftifc§ = zelfzuchtig. felbit'selcbrieben =
eigenhandig (geschreven).
Selbit'foc§ev, m. = hooikist. Setbrt'foiten, qm.,
sfoitenpvei0, m. = kostende prijs, inkoopsprijs. setbitlaber, m. = zelflader, wapen
met automatische laadinrichting. Setbfriatt.
t(ev), m. = klinker. eelüftler Oaten), m. --s,
— = zelfzuchtige, egoist. Setbitliebe, tv. =
eigenliefde. m. —s, —e = 6 e I b rt.
ler. Selbitlob, 1. = eigen lof. letbitio# = belangloos, onzelfzuchtig. w.
—=belangosheid,onbatzuchiged.(BMW.
movb, m. = zelfmoord. letbitmarberifc§ =van
zelfmoord, zelfmoord.. eelbitlniitung, w.=
zelfonderzoek. = zelfkwellend.
felbffrebenb = van-zelf-sprekend, natuurlijk.
eetbitregierung, w. = zelfbestuur, -regeering.
eelbit'Ant, m. zelfschietgeweer. eelbit'o
ftubiunt, 1. = zelfstudie; eigen studie. Setbit'•
fuc§t, w. = zelfzucht. felbftliit§tig = zelfzuchtig, egoistisch, eetbit'llic§tige(v), wilicbt•
ling, m. = zelfzuchtige, egoist. felbjtitatig =
zelfwerkend; automatisch; spontaan. selbfr.
tangle% w. = zelfwerkzaamheid.
taufc§ung, tv. = zelfbedrog, -misleiding.
Selbit'ilibev§ebung, .fiberle§ti4ung, w. = zelfoverschatting, verwaandheid.
SelbitIgibertuinbung, tv.; •untervic§t, m. ; .ber.
ac§tung, m.; sbevbtitibung, w. = zelflf overwinning ; -onderricht ; -verachting ; -verblin ding .
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Sethit'llberbrennung, w.; • berfligun g,
=
zelfilverbranding ; -beschikking.
felbit'Uergellen = zich zelf vergetend. Selbit'•
bevgOttevung, w. = zelfvergoding. Selbfr.
berfaufer, m. = direkt verkooper. Settiftibers
tag, m. = uitgave voor eigen rekening (nl. van
den schrijver). Gethrtbedeugnung, w. = zelfverloochening. fetbit'bevIcbulbet aan zich
zelf, aan eigen schuld to wijten. felbit'bevitiinbw
= felbitrebettb.
Selbit'llbevitiimmetung, .berteibigung, tr.!
sUedvauen, 1.; •benualtung, tv. = zelfilverminking; -verdediging; -vertrouwen; -bestuur.
= zelfzucht, zelfopvoeding.
Zetbilluc§t,
felüft'aufrieben = zelfvoldaan, -tevreden,
-genoegzaam. m. = zelfontbrander, -aansteker. Selbit'ituecf, m. = eigen-,
zelfdoel (tegenst.: middel tot doel).
leMen, icbw. (b.) = (`bb.) (vleesch e. d.)
rooken. SeMer, m. —s, — = (`bb.) koopman
in gerookte vleeschwaren. Sert§(ev)Wave, Iv. =
(`bb.) rookvleesch enz.
eetbKa(t)e, m. —tt, —n =Seldsjuk (Turksehe
volksstam). felbic§ufV)ifc§ = Seldsjuksch.
ten = keurklasse, hoogste
zetetla, w.
Masse. Selefta'ner, m. —s, — =leerling uit een
keurkiasse. Seleftion', w. —, —en = selektie,
(teelt)keus.
eclat', I. —s = selenium (een metalloid).
Sele'ne, w. = Selene, maan(godin).
leten'§altig = seleniumhoudend.
Selenit', m. —(e)s, —e = seleniet, gipsspaat;
Z., m. —en, —en = seleniet, maanbewoner.
fetenilife§ = selenitisch, gipsachtig. Selen's
= seleniumzuur.
lame,
Selrfante, w. = (nbb.) zelfkant.
= (geluk)zalig, gelukkig ; zalig, aangeschoten; beben ift 1. . er benn atelttnen = 't is
zaliger te geven dan te nemen; oft babe On 1.1
= zijn ziel ruste in God! mein 1. . er lDater, mein
l&tter 1. = wijlen mijn vader, mijn vader zaliger;
vgl. 9.1nb ettf en. eeligreit, ID. —, —en =
(geluk)zaligheid. leligutat§enb = zaligmakend.
eeligutatber, —s = Zaligmaker, Verlosser.
eetiglintaehung, w.; .1pvec§ung, tD. —, —en =
zaligilmaking ; -spreking.
Serlevie, m. —s, —a, Z., ID. —n = selderij.
fellen = zeldzaam, ongewoon, -gemeen;
schaars(ch); zelden ; bas tit nicbts G .. es = dat
is niets vreemds. eellenOeit, w. —, —en =
zeldzaamheid, rariteit, kurioziteit.
= flesch spuitwater. Sertertualler, 1.
ether,
= selters-, spuitwater.
!Minn, = vreemd, wonderlijk, zonderling, raar.
feltlamerWerle = vreemd genoeg, wonderlijk,
zonderling genoeg. Seltlansfeit, w. —, —en =
vreemdsoortigheid, wonderlijkheid, zeldzaamheld.
eon, m. = Sem.
esenta0ber', 1. (and) m.) —s, —e = semafoor,
optische (kust)telegraaf.
—n (gwst.) zie Ott*.
eent'be, w.
eetnetter, 1. —s, — semester, halfjaar.Sente's
iterft§tut, m. = einde van 't halfjaar. fenteitrar
= halfjaarlijks(ch).
u. —a = puntkomma,
Semifolon, 1. —s,
kommapunt.
Zentinar', 1. —a, —e u. —ien = seminarium,
normaal-, kweekschool. enstinaebirefter, m.
= direkteur (van een seminarium, van een
kweekschool). Seminarist', m. —en, —en =
seminarist, leerling van een kweekschool.
fentinatill114 = kweekschool... ; eine I.. e
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$11bung Oben, j. gebilbet fein = op een seminarium, een kweekschool gestudeerd hebben.
Sentinarlelyrev, m. = onderwijzer, leeraar aan
een seminarium, aan een kweekschool.
eentiolif, w. — = semiotika (leer van de ziekteverschijnselen).
w.
Semit(e), m. —tett, ..ten=Semiet.
—nett—Semietische. fentilifc0 —Semietisch.
entente', w. —n = kadetje, (witte)broodje;
bas gebt fort wie warme S..n dat gaat vlot
van de hand. Sentutelbeine, q31. x-beenen.
fent'utelblonb = licht-, vlasblond. Sentlitel.
ntebl, 1. = fijn tarwemeel. Seitentelteig, m.
= wittebroodsdeeg.
fent'Oetfrei = (oude geschiedk. term) volvrij ; 1.. e
2eute = volvrijen (vorsten en vrij heeren).
sen. = senior.
Senility m. —(e)s, —e = senaat; kamer bij 't
.0berlanbesgerid)t en 't 91eid)sgeriebt. Settalor,
tn. —s, ..to'rett = senator. lenato'rifci) =
senatoriaal.
settb, m. —(e)s, —e = geestelijke rechtbank (in
de middeleeuwen).
Senb'bote, m. = zendbode; apostel. Senb'brief,
m. = zendbrief. fen'ben, lc/no. u. unr. (1).) (id)
fenbe; fanbte u. fenbete; fenbete; gefanbt ob. ge.
fenbet) = zenden. Seit'bev, m. —s, —
seintoestel; (radio) zender.
Senb'gveittt, 1., zie Senb.
eenbling, m. —5, —e = afgezant, zendbode.
SenbliOveiben, T .zendbrief, missieve. Zen'.
bung, w. —, —en = zending.
eeneganebiett, 1. = Senegambia.
se'ned... zie eennes...
selteptati, m. —s, —e senechal (hoogste hofbeambte).
eent, tn. —(e)s = mosterd; er wollte aud) feinen
S. ba3u geben = hij wou ook een duit in 't zakje
gooien, ook meepraten; einen Iangen S. fiber
(OW.) mad)en = lang over iets uitweiden, een
lange saes van iets maken; ber S. ftieg il)m in
bie Rafe = hij werd nijdig. Senrbritio, ID.
= mosterdsaus. Settrbiitkie, w. = mosterdbus, -pot(je). sentgurte, ro. = augurkje in
de mosterdsaus.
w. = mosterdliSeni'lltorn, 1.;
1.;
korrel; -meel; -molen.
Sent'llbitaiter, 1., .tobt, m.; sumfditafi, m. =
mosterdlIpleister, -pot; -omsalg (-pap),
q3riig el.
Setege, 3I. (berl.)
ien'gen, idgo. (I).) = zengen, blakeren, branden;
1. unb brennen branden en blaken. letegerig
= gezengd, branderig (ruiken). settglitaAitte,
(wev.) zengmachine.
w.
knit = seniel, ouderdoms...
I. seltior, tn. —5, ..o'rett = senior, oudste,
deken. II. fe'niov,
= senior.
Genitive, 1. —(e)s, —e = senioraat. Settio'ren.
fonbent, 1. = seniorekommissie (van vertegenwoordigers der frakties in .Rijksdag en Pruisische Kamer.)
senEblei, 1. = diep-, peillood. eettle, w. —n
= helling; inzinking, dal, put; werpnet; holte
(in 't aambeeld). Sen'tel, nt. —s, — veter,
rijgsnoer, nestel, (ook) dieplood, klemhaak.
naald van een veter.
Sen'telttabel, w.
fenlen, id)w. (b.) neerlaten, laten zakken,
laten zinken; (bie 2fugett) neerslaan; bie Stimme
1. zachter spreken; gefettften bauptes = met
gebogen hoofd; fic4 1. = (ver)zakken, (neer)= loot,
dalen; afhellen. Settlev, m. —s,
afzetsel, aflegger; werp-, kruisnet; zinkboor,
doorgezakte voet.
frees. Sentlut, m.
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sentluffKle, w. = steunzool. anal:t arn, 1. =
werp-, kruisnet. Sent'gvube, w., p lod, j. =
zinkput, -gat. eentlaitett, tn. = caisson. Sent'.
nabel, w. = sonde, peilstift. Zent'ne#, 1. —
werp-, kruisnet, totebel. Settl'rebe, w. = afzetsel, -legger (van een wijnstok). fent'redit =
loodrecht; 1. 3u = 1. op; eine S..e 3ieben =
een loodlijn trekken. Sent'reid, f. = aflegger,
afzetsel. fettEriietig = (met) ingevallen (rug).
sentle§ttur, w. loodlijn (van 't peillood).
Sen'tung, to. —, —en ('t) zakken, neerlaten;
inzinking; helling; verzakking; (in een vers)
daling. Sentluage, w. = areometer.
sem m. —(e)s, —e zie Senne III.
—n = weide, heideland; (in 't
I. Selene, w.
biz. naam van een streek in Westfalen en Lippe):
Senne. II. Senne, w. —11 zie Same. III.
Sett'ne, m. —n, —n, Sen'tter, m. —s, — =
Alpen-, koeherder.
Sennevel',
—, —en, Senn'Oiitte, tro. = kaasmakerij, herdershut (op de Alpen). Sen'nerin,
to. —, —nen = herderin (op de Alpen).
setetteObliitter, 431. = sen(n)ebla(de)ren.
Sen'ttin, w. —, —nen zie Sennerin.
genial', m. —s, —e = (oft) makelaar. Settia'rie,
to. —, —n = courtage.
Satiation', —, —en = sensatie, opzien,
drukte; gewaarwording. lentationell' = sensationeel, opzienbarend. fettiationWliiitern = op
sensatie belust.
Zen*, w. —n = zeis. Zettlenniann, nt. —
man met een zeis; zeise-, knekelman, Dood.,
eettlenitein, m. = wetsteen (voor de zeis). sett'.
steel van de zeis. Sen'ientager
lenitiel, m.
zie Senfenmann.
latii'bel = sensibel, (fijn)gevoelig.
w. — = sensibiliteit. ietifitib' = sensitief, zeer
gevoelig. Senitiali6Inu6, m. — = sensualisme
(leer dat al onze voorstellingen op zinnelijke indrukken berusten). Seitittalitiit, w. — sensualiteit, zinnelijkheid, gewaarwordingsvermogen.
—n = kudde (van een AlpenI. een'te, w.
herder. II. eente, w.
—11 = sent (een lat bij
scheepsbouw).
lententiO6' zie renten3lOs. Seldom', w.
—en = sententie, spreuk, oordeel, uitspraak,
vonnis. fentensiO6' = sententieus, zinrijk,
pittig, oordeelmatig.
fentintentat = sentimenteel. Sentimentalititt,
— = sentimentaliteit.
leParat' = afzonderlijk, afgescheiden, enkel.
setutratabbrutf, m. = overdruk(je). aeoarati.
eingang, m. partikuliere, afzonderlijke
ingang. Samrattviebe, m. = afzonderlijke
vrede. Separation', w. —, —en = separatie.
setrratiWntu6, m. — = separatisme, neiging
tot afzondering, tot afscheiding. febarati'llife§
= separatistisch, afscheidings... Separat.
!onto, 1. = bizondere, afzonderlijke rekening,
post. Sebavatbertragy tn. = afzonderlijk verdrag. febatie'rett, icbw. (1.) = separeeren.
w. — = sepia. Selgaieitilnung, w.
sepiateekening.
'e00 = ZorePi).
= sepsis, rotting.
ro.
septetteber, m. —(s), — = September; im S. =-in S. Sebtennat, f. — (e)s, —e = septennaat,
zevenjarig tijdperk. SePtetr, j. —e =
septet, zevenstemmig stuk. Setrtinta, w. —,
..ti'mett = septime, zevende klasse (van boven
of getelcl). engilne, w.
—tt = septime
(zevende toon van den grondtoon).
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leblifcb = septisch, bedervend, bederfwekkend.
Se#tuagelinta, — = Septuagezima (70ste
dag d. i. 9de Zondag vOr Paschen) : ber Spun.
tag Septuagerimti. eetg uagittla, — —
Septuaginta (de zoo men zegt door 70 geleerde
Joden te Alexandria tot stand gebrachte Grieksche
vertaling van 't Oude Testament, omstr. 200
v. Chr.).
SeOlum, 1. —s, ..ta = (an.) septum, tusschenschot.
sequeni', ID. —, —en = sekwentie, rij, reeks;
sekwenza (een R.-K. kerkzang).
sequelter, m. —s, — = (de) sekwester (beheerder van jets waarop beslag is gelegd); e.,
—5, — = ('t) sekwester, beslaglegging. segue.
ftvation', to. —, —en = sekwestratie, gerechtelijke beslaglegging. lequeittie'ven, rcbto. (b.) =
sekwestreeren.
Serail' (spr.: siraj), 1. —s, —s = serail.
serain'unt, —s = serapeiim, Serapistempel.
ee'ra01j, m. —s, —im u. e— = seraf, lichtengel.
fevalAiftb = serafisch, serafijnsch.
= seraskier (Turksch
StraWfier, m. —5,
minister v. oorlog, opperste veldheer).
Sev'be, m. —n, —it = Servier.
lev'ben, fdytti. 0.) = (Ob.) wegkwijnen.
—, —nen =
Zev'bien, 1. = Servie. Ser'bin,
Servisch.
Servische.
serbling, m. —5, —e = (fcbto3.) zwak ziekelijk
schepsel.
Sedum', m. —5, —e = serdar (Perz. opperbevelhebber).
—n = serenade.
Sevenai be, w.
..mi = serenissimus, Zijn
Oevenillintn4, m.
Hoogheid.
Sererraltev, m. —a, — seressaner (Oostenr.
bereden militair bij de grensregimenten).
1. serge, sergie
ser'ge (spr.: serzje), ID. —
(een lichtgekeperde wollen stof); 2. boonekruid.
sergeant' (spr.: zerzjant), m. —en, —en =
sergeant.
eerie,
—n = serie, reeks; rondje. Cue's
serielot. Se'riettiiebung,
=
viented, 1.
serietrekking.
serieus, ernstig.
leviOW
Sermon', m. --s, —e = sermoen, preek.
—n = seroen, pak (in vel of
sero'ne,
mat met drogerijen, specerijen, tabak e. d.).
levab' = sereus, bloedwaterig.
eerPent, 1. —(e)s, —s u. —e = serpent (een
slangvormig blaasinstrument). eer#entitt', m.
$, —e = serpentijn(steen). serpentine, tr.
—, —It = serpentine, krul; (rivier)bocht. (Seri
m. = serpentijnsteen.
Sevildje zie Serge 1.
Serum, 1. —s, . .ren u. ..ra = serum.
ser'Uat, m. —s, —e = serval, Afr. tijgerkat.
= (glazers) sierkastje;
—,
Serban'te,
dientafeltje.
serbi'ee (spr.: zervjes), 1. —s, — = servies, tafelgoed, (tafel)stel, bediening. ferbie'ven, fcbto. (1.)
- tafeldienen, bedienen. Serbiev'tifc§, m. =
dientafel. Serbiette (spr.:.. vjette), w.
= servet. Oevniettenbanb, 1.,
m. =
servetring.
= serviel, slaafsch. SerbilWmult, m.
servilisme, serviliteit:
w. =
slaafschheid, kruiperigheid.
eer'bing, to. —, —s= serving (schp.: een touwbekleeding).
sertsia', m. —es (u. —) = inkwartieringsgeld.
Serbidlommiffiou, inkwartieringskommissie.

Seth)then.

Serbituf, —, —en, Z.,1. —(e)s, —e =servituut.
feebtte. = uw dienaar!
selant, m. —5, —e = sesam, viasdotter, Egyptisch oliezaad; S., to bid) aufl = S., open u!
selantal, 1. = sesamolie.
eelet, M. -a, eclat-mut, 1.= (een soort) venkel.
m. —s, = zetel, (gemakkelijke)
stoel, leunstoel. Sellettvagev, m. = draagstoeldrager.
feirbart = woonachtig; gevestigd, ingezeten;
gezeten; (ook) hokvast; rid) I. macben, nieber.
larien = zich (metterwoon) vestigen. 10108 =
zwervend; bandeloos, onordelijk.
— = onordelijkhei,d bandeloosheid.
Sett ion', ID. —, —en = sessie, zitting(periode)
Selter, m. —a, — zie Secbter.
seiterg', m. —es, —e = sestertie (oud-rom.
kleine zilvermunt).
Zettev, m. —s, — = setter.
setranget, w. = snoekhaak. Selyart, w. -wijze van zetten, van komponeeren, stiji.
Seirbovb, m. = (schp.) zetbord, waschboord.
eelrbrett, 1. = zetplank (van den drukker).
Seirei, I. spiegelei. ets'eifeu, 1. =steek-,
breekijzer.
fcbto. (b.) = zetten, plaatsen, stellen; poten ; opzetten, oprichten; (vast)stellen, aannemen ; oversteken, springen; inzetten (bij 't
spel); aanstellen; leine game Straft, rein games
ermi5gett an (9111.) = al zijn kracht voor jets
inspannen, zijn geheele vermogen aan jets
wagen; Rine boffnung, rein Bertrauen auf
einen 1. = zijn hoop op, zijn vertrouwen in iem.
stellen; man lett gro1e boffnungen auf feint
3ufunft = men koestert, heeft groote verwachtingen van zijn toekomsr; auier Staub —
buiten staat stellen; einem &emelt (Scbranfen,
eitt 3iel) = iem. paal en perk stellen; ibr rett
eure W3orte febr nut = u weet 't heel goed to
zeggen; in 91ngrt, ht Stbrecfen, in Wurdyt 1. —
angst, schrik, vrees aanjagen; iii Oercegung, in
erlegenbeit, in bie Rottoettbigfeit = in bewaging, in verlegenheid, in de noodzakelijkheid
brengen; (reinen leine 2l)re, feinen
Sto13 in (WO stellen; (its Stenntnis, ins Werf)
stellen; in Stanb, in bie gage = in staat
stellen; (ein 2'0) komponeeren; einen Zemin
(elite Wrift) 1. = een termijn bepalen , vaststellen; (fiber einen Graben, fiber einen 3aun)
springen; fiber einen WItt13 = een rivier oversteken; eb lett Scblaae = er vallen slagen;
't loopt op verdriet, op
lett g3erbru13, Streit
twist uit; toirb etto. = 't zal er van langs
gaan, 't zal wat worden, daar zul je wat van beleven ; geTe4t (ben Wall) er fommt, fame ittcbt =
gesteld ('t geval) dat hij niet komt; 110 1. =
gaan zitten, plaats nemen; [zich vestigen]; (van
lett lid)
vloeistoffen) neerslaan; (biere
= wordt helder; lid) an jems. Stale 1. = zich in
= een
jams. plants stellen; fidj aura £anb
pool buiten gaan wonen;
In ben 93e fit einer
Sate = zich in 't bezit van jets stellen; rid) in
%ttreben, in Ounit = aanzien, gunst verwerven; vgl. Oewegung, er it a utt ett, WItt13,
bint erb ein, Ste! le, Straft, 2otterie, l3reis,
91ube, TOebr e. a.
setler, m. —5, — = zetter, plaatser; (letter)zetter. Set'aevfOlev zie SeMebler.
I —, —en = zetterij. SeVierlefoling, m. —
zettersleerling. geblebter, m. = zet-, drukfout.
seVbaten, m. = zethaak. seli'Oammer, m. =
= inzetkaart.
zethamer. Zelytarte,
fatten, m. letterkast (typ.).setilotbeu, m.

3e ling.
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aanzetterklos. SO'ling, tn. —s, —e = poot,
stek; pootvisch. tv. = zetlijn
(boekdr.). Selyinafttine, w. = zetmachine.
SeCKiffer, m. = zetschipper. Setyittlif, T. =
= schietlood,
zet-, rezervestuk. sectunge,
waterpas.
sae*, U3. -, = besmettelijke ziekte,
(vooral) veeziekte, pest. seu'ebeniovb, m. =
besmettingshaard, -brandpunt.
!enfant, Rim). (b.) = zuchten. settrier, ttt. —s,
= zucht.
zevenboom.
Seibettbaunt, m.
sebetetten, 1j31. = Cevennen.
= Sévres-porcelein.
seineOporaellatt,
eegagelinta, m. = Sexagezima (8ste Zondag
WO,. Paschen): Gonntag eexageittnit
Serta, w. . ten = sexta; zesde (nl. laagste)
Masse (van gymn., H. B. S. e. d.). gegta'ner,
tn. —s, — = sextaner, leerling in sexta.
extant', m. —en, —en = sextant. Oerte,
sexte (zesde toon van den grandU3.
—(e)s, —e = sextet, zestoon). Segtetti ,
stemmig stuk. eegte'le, t —, sextool
(figuur van 6 noten van de waarde van 4 van
dezelfde soort).
= seksueel, geslachtelijk, geslachts...
ecieffion', w. —, —en = secessie, afscheiding
(naam van verschillende moderne schildersgroepen). selefifottift, m. —en, —en = secessionist (wie aan een afscheiding deelneemt; iem.
uit de Zuidelijke eaten tijdens den Noord-Am.
burgeroorlog).
feaie'ren, 1cbtv. (b.) = opensnijden, ontleden
(vooral van lijken). sesieenteffev, f. = ontleedmes.
I. g. = logenannt. egv. = Sithergroiten.
Stiaitit zie cb al.
ebe'riff (spr.: sje .), m. —s, —s = sheriff
(Eng. rechter).
etieeni, m, —s, —s = sherry. .
=
Siam*, m. —n, —n = Siamees.
Siameesch.
m. —en, —en = sibilant, sisklank.
Sibi'viett, T. = Siberib. fibi'rife0 = Siberisch.
w. —, —It = Sibylle, profetes.
= sibyllijnsch.
sie! = sic! zoo!
flit = zich, elkander; (er bacbte) bei 1.=bij zich
zelf ; fie !Oen fid) nie toieber = ze zien elkander
nooit weer; an 1., an unb fur 1. = op zich zelf
(beschouwd); an 1. = (ook) eigenlijk.
—n sikkel. fi'eOefartig, •fOrittig
ftw. (1.) = met den
= sikkelvormig.
sikkelsikkel afsnijden. SiAeltuagett, m.
wagen.
frifor zeker, veilig; zeker, vast, betrouwbaar;
[gerust, onbezorgd] ; 1. nor (Zat.), gegen =
veilig voor; (er ift) bes erfolges 1.= zeker, verzekerd van den goeden uitslag; (id) bin) meiner
Sate 1. = zeker van mijn zaak; an einen 1..n
art bringen = op een veilige plaats brengen;
einen f. !tenet* = iem. zekerheid, waarborg
geven; f. ftellen = in zijn veiligheid voorzien,
zich verzekeren, zich dekken; zich vrijwaren;
f e battb, 1.. er Cid vaste hand, blik; 1.. er
Wreunb, Wiibrer = betrouwbaar vriend, girls;
etw. aus 1.. er battb baben = jets van goeder
hand weten; 1. gebett = zeker (van zijn zaak)
zijn; T. (Rummer S.) su nerfe geben = sekuur
te werk gaan.
w. —en = veiligheid; zekerheid;
betrouwbaarheid; vastheid; (waar)borg, garantie, kautie. fiAerfoitOanitatt, w. = inrichting

Siebengeitint.

voor openbare veiligheid, politie. siAerbeita•
Otiarat, m. = veiligheidstoestel. Si'iterbeitbr
arrefte m. conservatoir arrest. Si'iterigit8.
auble§u8, m. = veiligheidskomitee. ei'rber.
Oeitabebarbe, tv. = politie. siAerOeit6be.
!tenting, w. = zekerstelling, waarborg.
SiAeviieitObietift, m. = veiligheidsdienst.
ei'cOeviiett8001t, m. = veiligheidskraan.
= waarborgkapitaal.
SiAerbeit6raOitai,
w. = veiligheidsklep.
Si'dietioitOtentutiffar(iu§), m. = Jantje
Sekuur.
ei'Oer§eitiaillanOe, w.; .inatveget, w.; salt,
m. = veiligheidsIllamp ; -maatregel; -pakt
(-verdrag)
SilberbeitWattb, T. = onderpand.
Si'Mer4eit011fcblot, T.; •tientil, T.; .binvicbtung,
w. = veiligheidslIslot; -klep; -inrichting.
fiAeviich = zeker(lijk), voorzeker, vast, stellig.
= doel].
[51'0ertnal,
fi'Mern, (1.) = beveiligen; waarborgen,
verzekeren; geruststellen; (poet.) bes Sebens
bab it bid) gefitert = Uw leven heb ik voor
gevaar beveiligd; (jag.) (ber birid)) fitert =
speurt, tracht de lucht van jets to krijgen;
[er Tilted su via = hij is al te voorzichtig].
el'Oerfteltung, w. =
fiAeriteliett zie
beveiliging, vrijwaring; zekerheids-, borgstelling, waarborg. eNteruttg, —, =
zekerheid, waarborg, verzekering, veiligheid,
beveiliging; (tech.) zekering; (jag.) ('t) speuren
(van 't hert).
Si'Met, T. —5, —e (gwst.) zie Sicbte.
w. — zicht, gezicht; sabIbar auf G.,
acbt Zage nat S. = betaalbaar op zicht, acht
dagen na zicht; lur3e, Iattge S. = kort-,
in
langzicht (vgl. furs en Iang); in S. rein
zichtbaar;
't gezicht, in zicht zijn. ficbtlar
zichtbaar, ziender
blijkbaar. fit§tlitrticb
oogen.
—n = zicht, sikkel.
w.
fic§len = zeven, ziften ; zichten; schiften, uitzoeken; (koren) wannen; (meet) builen; (zm.) in
zicht krijgen; (jag.) uitkijken, loeren. eiWter,
= zifter, wanner enz.
m. —s,
= (zm.) helder. = blijkbaar,
klaarblijkelijk, duidelijk (waarneembaar); nor
(mit) meinen 1. . en 9lugen = duidelijk voor mijn
oogen, met mijn eigen oogen. eidittag, tn. =
zicht-, bedenkdag.
SIO'tting, w. —, —en =, schifting, onderzoek.
SiClienned, m. = visum. eitOtivedifel, =
zichtwissel.
= wijfje(svogel); kleine
w.
visschersschuit.
fierent, ftw. (b.) = sijpelen, lekken; biggelen.
siderisch, sterre...
fibe i rifft
U. II. etc,
I. fie = zij, haar; hen, hun; Ste
—n
= zij, vrouwtje, wijfje.
w.
Sieb, —(e)s, —e = zeef. siefebeits, = zeefbeen.
I. fielett, Rip. (b.) = zeven, ziften. fie'ben
(9htm.) = zeven; bie S. = de zeven; eine bole
S. een booze vrouw, een tang; Dade beine 1.
eaten = pak op je boeltje.
Sie'betibiirge, m. —n, —tt = Zevenburger,
Transsylvanier. Ziebetibiirgen, 1. = Zevenburgen, Transsylvanig,
Zevenburgsch, Transsylvanisch.
=
eie'bened, T. = zevenhoek.
zevenderlei. fie'betifittb, sfiiitig = zevenvoudig.
Zeven11.geftivit, f.
eielenlIgebixge,
gebergte; -gesternte (Pleiaden).

riebenbilgelige.
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lie'bentiiineline Stabt = stall der zeven heuvelen,
Rome. fiebettOutt'bert = zevenhonderd.
fie'benlliaOrin; -mat = zevenlijarig; -maal.
fie'bentnatin = zevenmaal herhaald. eieb en.
uteilettitiefet, q3I. = zevenmijlslaarzen. lieben.
uto'natig = zevenmaandsch. liebenutoltattitt
= zevenmaandelijks(ch). Siebettutoltatbtittb,
1. = zevenmaandskind. ei el mount t m. =
lieveheersbeestje. Sie'bettlatbett zie fie b en II.
SielenKlitfer, m. = elk van de Zeven Slapers
van Efezen; langslaper; relmuis, slaaprat,
zevenslaper. lie'benitimmig = zevenstemmig.
lie'benttigig = zevendaagsch.
lie'bente (ber, bie, bas) = zevende; beittrid) ber
6. (VII.) = Hendrik de Zevende. fie'bentetyllb'
— zevendehalf. siebentet, T. —5, — = zevende
(deel). lie'bentetta = ten zevende. fie'bettge4n,
-gig zie fiebaebn, .31g.
eie'b ev m. —5, — = zever, zifter. ei eblno eb en,
m. = zeefbeen. sieblnai0er, m. = zeve-,
zeefmaker. eieblnebt , 1. = gebuild meel.
Siebillitaub, m.; .tuc§, I. = zeeestof; -doek.
lieble§n = zeventien. liebletinte (ber, bie, bas)
= zeventiende. ale b leOntet, 1. —s, — = zeventiende (deel). fieblig = zeventig; in ben
6.. en fein = in de zeventig zijn. siebliger,
m. —s, — = zeventiger, zeventigjarige; wijn
van (18)70; bie 1. Zal)re = de jaren tusschen
'70 en '80. liebligitifyig = zeventigjarig.
fieb'ginfte (ber, bie, bas) = zeventigste. (deb's
ginftet, 1. —5, — zeventigste (deel).
Wm = (aanhoudend) ziek, ziekelijk, kwijnend.
eierb'b ett, 1. = (langdurig) ziekbed. lielten,
fcbtv. (b.) = sukkelen, wegkwijnen. sielben.
*tub, 1. =hospitaal voor ongeneeslijke ziek(t)en ;
leprozehuis.eleCling , m. —5, —e = sukkelend,
ziekelijk mensch. eiedr tuns, 1. —(e)s = (langdurige, verterende) ziekte.
eie' b e, W. — = gekookt veevoer, haksel.
etc' b egv a b , m. = kookgraad, -hitte. Sie'be.
ijau6, 1. = (tout-, salpeter)ziederij. eie' b 011ie,
to. = kookhitte. sic' b OW e, ID. = salpeterziederij, -hut. eie' b ef e If el, m. = kookketel.
siebeleF, ta. —, —en = kolonistewoning, nederzetting; kluis. ale' b (e)ler, m. —5, — = kolonist; kluizenaar. liebeln, fcbto. (I).) = zich
vestigen, zich neerzetten; vestigen. ei e' b (e) •
lung, w. —, —en = nederzetting, kolonie;
bevolkingswijze; woning. et e' b dung 0 g cm) 1 I en.
Ic4aft, to. = kolonizatie-vereeniging.
ei e' b ent ei !icy, m. = raffinadeur. lieben, ft. it.
fdpv. (b.) (id) (iebe; fott, fiebete; fOtte, fiebete:
fiebel gefotten, gefiebet) = zieden, koken;
(Seife, Sal3) zieden; (,ruder) raffineeren;
(Silber) uitkoken. liebenb bet = kokend heet.
sie'beWanne, w.= kook-, uitdamppan.
eie' b Ountt, m. = kookpunt. SiebereF, w.
—, —en = zoutziederij, -keet; kookhuis
(suikerfabr.); salpeterziederij.
eieg, m. —(e)s, —e = overwinning, zege.
Oiegliert, m. = Siegbert, Siebert.
sie'gel, 1. —5, — = zegel, stempel; tatter bem
6. ber Oerid)rolegenbeit = order 't zegel van
geheimhouding; vgl. Q3rief, b ra den.
sic' g ell lb du Over, m.; .brutft, m.; -erbe, io. =
zegelllbewaarder; -verbreking; -aarde.
Sie'nellitaajel, tro. •, is tenutnia (-funbe), to ; gad,
m. u. 1. = zegellicloosje; -kunde; -lak.
fie'neln, fdp. (b.) — (be-, ver)zegelen, stempelen.
sie'gelljving, m., slainuttung, to.; ,,toat§b, 1. =
zegelliring; -verzameling; -lak (-was).
Ile'nen, Ito). (b.) (ilber (9111.)) = zegevieren
(over), de overwinning behalen, triumfeeren
VAN GELDEREN,
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(op). fie'nenb = zegevierend. Sie'ner, m. —s,
— = overwinnaar. eie'g er f roue, w. = zegekrans. eie'g ed Wee (in iBerlin), w. = Siegesallee, triomflaan.
SiegeOlaufgun, In.; ',bonen, m.; .feiey (Ofder.
lit§teit, W. -feft, f.); .Iiivit, m. = zegelltocht;
-boog (triOmfboog); -feest; -vorst.
eie'g dill gelniing e,f.; .nelang, m.; .gelc§rei, 1. =
zegejlpraal; -zang; -kreten.
lie'geOnetvit = zeker van de overwinning,
zegevierend, zegebewust. etc' g ebg 5 ttin, to. =
godin der overwinning. ei e'gM ot b , m. =
zegevierend held.
siellebIllieb, I.; ota4rit§t, w.; .areiiii, m. =
zegel plied ; -tij ding; -prijs.
ele'g ebl 'Mute, w.; .talev, m. = zegellzuil
(triomfzuil); -penning (overwinningsmedaille).
Sie'gebtauutel, m. = roes van de overwinning.
fiege6trunten = bedwelmd, dronken door de
overwinning.
sie'gebiltuagen, m.; .geitben, 1.; 'bug, m. =
zege-, triornfilwagen (-kar); -teeken; -tocht.
siegivieb , m. = Siegfried.
fieg'netnabut = gewoon to overwinnen. lien'.
tjaft = zegevierend, overwinnend.
eiegifer, in. —5, — = zegelaar.
sieg'Inunb, m. = Sigismund.
fien'reit§ = zegevierend, overwinnend, zegerijk.
ei eft, w. —, —n = profileering, profielrand
(kopersl.); kleine visschersschuit.
eiel, 1. u. m. —(e)s, —e = zijl, verlaat; (gwst.)
kleine haven; (ook) riool.
efele, w. —, --n = (gwst.) riem, zeel (v. paardetuig); in ben G ..n gel)en = (fig.) in 't touw
zijn; in ben 6 ..n fterbett = midden in zijn
werk sterven.
fielen zie filblen.
Sielengeft§in, 1. = tuig (met borstriem).
Sie'lnann, m. = pantoffelheld.
eieriva (spr.: ziat7a), w. —, —5 u. ..ren =
sierra (gebergte).
ei e'rta (spr.: zidsta), tv. —, —5 u. .. ften =
siesta, middagrust.
fie'gett, id)to. (b.) = met „Ste" aanspreken.
Si'nel, I. —s, — = siglen, afkorting, beginletter.
Si'gibutunb, m. = Sigismund.
Si'gle, tv. —, —n, zie Sigel.
sign. = signatum: geteekend.
Signal', 1. —5, —e = signaal, sein, teeken.
eignalentent' (spr.: —ma), 1. —s, —5 =
signalement.
eland' I If cue?, 1.; ',flange, to.; .glade, w.; •bovn,
1. = seinlivuur; -vlag; -klok; -hoorn.
lignatilie'ven, idpo. (b.) = signaleeren; aankondigen, bekend maken.
eitinal'Illam pe, to.; *matt, m.; .arbnuttg, w.;
,,It§u1i, m.; .Itattne, to.; ',Italian, to. = seiniflamp ; -paal; -reglement; -schot; -paal; -zaal.
Sinttatar'uttiOte, l31. = signataire mogendheden, verdragsmog. (die eery onderlitzg verdrag
onclerteekenen). Signatue, w. —, —en =
signatuur : teeken, merk; onderteekening;
velteeken (typ.); opschrift (op medicijnflessehen
e. d.); onderscheidingsteeken. Signet' (spr.:
zigkneet of sienjee), j. —(e)s, —e = signet,
cachet; leesteeken; (typ.) vignet. fignie'ren,
id)to. (b.) = signeeren: (onder)teekenen;
merken.
ei guar' (spr.: sienjoor), m. —(s) —1 u. —en
= signor, beer. eignirra (spr.: sienjora),
w. —, —5 U. ..re = signora, dame, mevrouw.
ei gnorFna (spr.: sienjorina), w. —, . .tte(n)
36
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u. —5 = signorina, jonge dame, mejuffrouw. firbevreitt = zilverrijk. eit'berrubel, m.
zilveren roebel.
zilverlIwerk
Si'grift, m. —en, —en = koster, eit'berlItatten, V.; .fattb, m.
[Zigrift
(-goed); -zand (-stof).
kerkedienaar, sakristein].
w. = zilveren schaal;
Sit'berillOate, w.;
eirant'bver, m. —s, — = Sikambrier.
z. schijf (van de maan bijv.).
Sikambrisch.
brie
m. = zilverglans, zilveren glans.
(2:inane', 1. —s, —e = sikkatief.
m.; gichiuttner, m., .1Cade,
eft zie Sill.
•m. zilverlIschimmel; -glans; -slak (-schuim).
lettergreep, sillabe; G .
—n
eit'üe, w.
itetten letterziften, -klooven, haarklooven, Sit'berlIfttptieb, m.; .[*ant, m.; g lOttner, m.
-kast; -spinner.
zemelknoopen. Silltettfalt, m. = klemtoon,
rhythmus. SiVbettitauber, m. = letterkloover, eirberitange, w. = zilverstaaf, zilveren stang,
= zilveren stem.
staaf.
f.
maat,
kwantiOirberftintme,
muggezifter. Sit'bettutat,
teit van de lettergrepen, rhythmus. Sit'ben. Sit'berftoff, m. = zilverstof, -brokaat. Sit'ber.
riitlet, 1. = lettergreperaadsel. Sit'bettftectier, ftreifett, m. = zilveren streep (van licht bijv.).
m. = letterkloover, muggezifter. eirben. eit'bertalev, m. = (zilveren) daalder.
ftetterei, —, —en = muggezifterij, haar- ten, m. = zilveren toon, z. klank.
klooverij. filltetttoeffe = bij lettergrepen, airbevIltreffe, w.; .bertuabrer ( . tutirter), m.;
stuare, tv. = zilverlIgalon; -bewaarder; -(werk).
lettergreepsgewij ze.
eirbertvioning, tv. = zilveren standaard.
Sit'ber, 1, —5 = zilver(goed, -werk).
= zilverwilg. iit'beTteeiff =
eiliberlictber, w.; sal)Yrn, m., sanitri, m.; Silibertueibe,
zilveren golf, z.
zilverwit. Sit'betieette, w.
= zilverllader; -ahorn;
g arbeit, w.; -art,
vloed.
-vernis; -arbeid (-werk); -soort.
Sil'OerlItuett,1.; . ieng ,
= zilverlIwerk; -goed.
fit'berartig = zilverachtig.
zie eine.
all'berlIbmett, m.; .bergtvevf, 1.; sbeiCag, m. •
zilverIlstaaf (baar zilver); -mijn; -beslag. effete, m. = Silenus (gezel van Bacchus).
Sit'beri4att, zilverblad; zilverig blad; eitenliunt, 1. —5 = silentium, stilzwijgen;
(plant) judaspenning. eit'berbteM, = zilver- S. = stilte 1
bilk; plaatzilver. eirberblid, m. = zilverblik eitipmette (spr.: zieloeette), w. —tt =
(van 't gesmolten zilver, als al 't lood er uit is). silhouette, schaduwbeeld. filfmtettie'rett, fdp3.
m. = zilveren (Ii.) = silhouetteeren.
eit'ber givaut, W.;
eititat, 1. —(e)s, —e = silikaat, kiezeizuur zout.
bruid; z. bruidegom.
kiezel.
—s =
SitherlIbietter, m.; =bra*, m.; sera, 1.; gf aben,
—n = borstzilverllknecht (die voor 't zilver zorgt); Ziff, 1. —(e)s, —e, Zifte,
m.
tuig (van 't paard).
-draad; -erts; -draad (zilveren draad)filiberfarben, afarbig = zilverkleurig. ell'bers Sitterty, f. = Sillery (dorp in Frankr.); e., m.
Sillery (een Champagnewijn). Sittertrota6, ----zilverfazant. eit'berfilciAett, =
m.
Champagneglas.
suikergast.
m. —a, —a = silo, graanpakhuis, -maeit'berlItiotte, tv.; quite, w.; .fut44, tn. ----- •
gazijn.
zilverilvloot; -verfoeliesel; -vos.
formation, w. = (geol.) silurische
m.; .fierlit (.gelc§irr)
eirberlIttan g ,m.;
1.; .1M-honing, = zilverIlmijn (-ader); formatie (een zeker lagensysteem).
—s, —= Silvester, Oudejaar(sdag).
-gehalte ; -goed (zilveren vaatwerk); -winning.
Silbelterabenb, m. = Oudejaarsavond.
Sit'berlIglatta, m.; iglatte, w.; -glimmer, m. --m. = similisteen, nagemaakte
zilver 'glans ; -gift; -mika.
edelsteen. Studley', 1. —s= similor, schijngoud.
firberovau = zilvergrijs.
Sit'berllitroltben, tn.; o ftrUbe, zilveril- fintutelie'rett = (vlk.) peinzen, tobben, vgl.
groschen (6 ct.; judaspenning); -mijn (-groeve). iimulteren.
eirbevouttb, m. = zilveren (onder)grond. Zimmer, —s, — = simmer (zuidd. korenmaat
= zilveren haar, zilverwit, van 12 tot ruim 30 L.).
eivberoaar,
-grijs haar. firberbattie = zilverhoudend. 'imonie', — simonie (handel met geestelijke
= zilveren, grijs hoofd. ambten). finwItifc§ = simonisch, zich aan
eit'berbanOt,
simonie schuldig makend.
zilverhelder; f..e Stimme =
fit'berfielti
Simoniff, m. —en, —en = (St.-)Simonist
zilveren stem.
m.; =rammer, m.; stammerer, m. (aanhanger van 't St.-Simonisme, een socialistische leer).
zilverlIsmelterij, -kamer; -bewaarder.
eifbergiattg, m.; stiumpen, m.; -fern, 1.; I. iint'Vet (Mi.) = simpel, eenvoudig, onnoozel.
II. Sim'Pet, m. —5, — = onnoozele bloed,
zilveren
klank);
(fig.
zilverlIklank
.fraut,
=
suffer, idioot.
-klomp; -korrel; -schoon.
airbertrette, w. = zilveren kroon, z. krans. Sint'petfrattlen, $1. = idiotelokjes, -franje,
eit'bevlic§t, = zilveren licht, zilverlicht (van pony(haar). Sim'Oelmeter, m. = suffer, uil.
—e ihn'Oeln, ID). (1)-) = suffen, lummelen, flamaan of sterren bijv.). eirberting, m.
zilverling. eit'bertuele, t 1). = zilveren, neeren ; Zee T . = thee slaan; Wad) f. = aanhoudend over zijn yak praten; Watwilte, (5e1eli1cbaft
zilverwitte lok.
1. = veal in families komen, op partijtjes gaan.
Sirbeviimine, m.; intatue, w.; sutiinie, W. ---zilverlImijn; -meeuw; -munt (zilveren munt). Ziet'Peltt, m. = (dorp) Simplon.
—e u. ..p1t3Ict = simplex:
zilveren, van zilver.
eim'Oteg, f.
fiVbern
Sit'ber110aPiev, 1.; .41001, W.; gOatte, w.; ('t) eenvoudige, grondvorm, -woord.
m.
—
= onnoozelste (ook naam
=platter, tn.; =Probe, w.—zilverlipapier; -popuvan een bekend Duitsch satirisch blad). eillt.
lier (witte abeel); -plaat (zilveren plaat);
w. — eenvoud(igheid); onnoozel-platter; -proef (-toets).
eitiberquelte, tv, = zilverheldere (zilveren) held.
gint'plon,
tn. = Simplon.
bron,

sio'nunt, —s, „nen = merk, teeken.
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Sim'plonnbabn, w.; ' bat, m.; .itrate, w.;
.tunnel, m. = Simplonlispoorweg (-baan);
-pas; -weg; -tunnel.
Sin* m. u. 1. —es, —e = lijst, kornis.
Sim*, w. = rusch.
Simbluert, = lijstwerk.
Sintulant', m. —en, —en = simulant: nabootser, veinzaard (vooral iem. die een of andere
ziekte of gemoedstoestand veinst). Simulation',
w.
= simulate. fintulie'ren, iclyw. (b.)
simuleeren; (ook) was, worilbet fimulierft
bu? = waar peins, tob je over?
limultan' = simultaan: gelijktijdig, gemeenschappelijk. Simultan'Oartie, w. = simultaanpartij. Simultanitule, w. = gemengde school
(voor leerlingen en onderwijzers van versehillende
religie). Sintultanloti§rung, w. = gemengde
standaard.
m.
sinekure.
—n
Sinefu're, to.
—n = simfonie.
einfonie', w.
Sing'atabentie, w. = hoogere zangschool.
Sing'anitalt, w. = zangschool. fing'ib cur = zingbaar, to zingen. ( ing'broffel, w. zanglijster.
fin'gen, ft. (b.) (td) hinge; fang; ftinge; tinge! ge.
fungen) = zingen, bezingen; (eitt Stinb) in ben
Scblaf 1. = in slaap zingen; vgl. e b. Sing'feft,
1. = zangersfeest. Sing'bult,
= lessenaar.
(gwst.) zie Zmmergritn.
Sin'grfin, 1.
zingzang.
Singlang, m. —s
= zanglischool; -spel.
w.; sfbiel,
eing'itintnte, w. = zangstem, -partij.
eing'llitlia, 1.; .ftnnbe, w.; = zangstuk, -les.
Singular', m. —s, —e, Singula'46, m. .. re
= singularis, enkelvoud. fingultie = singulier,
zonderling, bizonder, vreemd.
w. = zanglivogel; -wijze.
Sing'llbogel, m.;
fin'ten, (f.) (id) finfe; fant; fiinfe; ftnfel gefuns
fen) = zinken, dalen, zakken; (3ur &be, ins
Decrier) zinken; (bie Stimme, ben tut, bas
batipt) 1. laffett laten zakken; (in .Obttmacbt,
in tiefen Scblaf) vallen; (bie ltad)t) finft=valt;
(ins Grab) dalen; (bie 91ftien) dalen; Sum S.
bringett = doen zinken, doen zakken, (prijzen
e. d.) doen dalen.
Sinn, tn. —(e)s, —e = zin (gevoel, neiging, belangstelling), zintuig; verstand; aard, gemoed,
geest; zin (gedachte, hoofd, streven); meening,
gedachte, geest; zin (beteekenis) ; anbern S .. es
werben = van meaning veranderen; bas wilt
mit nid)t nub bem S. daar moet ik aanhoudend aan denken; bei . nen Lein = bij zjjn
verstand zijn, zie lager bij v on; es fubt mit
burc0 ben S. 't schoot me door 't hoofd, door
de gedachte; bet eigentlitlie, bet bilbIirbe S. —
de eigenlijke, de figuurlijke beteekenis; eine4
.. es fein = eensgezind zijn; ein frolier,
letcbter, ebler G. = een vroolijke, lichte, edele
aard; bte flinf S e = de vijf zinnen; (er tat)
feitte fiinf S.. e = zijn gezond verstand; ber S.
fur bas Scbt5ne = de zin voor 't schoone; fatten
S. filv etw. baben = geen gevoel, geen smaak
voor iets hebben, er niets voor voelen; §o§er
S. = verheven geest; (er bat) T.Ofes ins S. —
lets kwaads in den zin; was bat er tut S.? wat
is hij van zins, van plan? in iems S. t)anbeln =
in iems. geest handelen; bas ift mit nie in ben S.
gelommen daar heb ik nooit aan gedacht ; es
liegt mit tin S. = daar dank ik steeds aan; int
volIften, ftrengiten e e bes fortes in de
volste, strengste (letterlijkste) beteekenis van
't woord; in bem S e, bas = met dien verdat heeft geen
stande, dat; bas bat fatten S.

Sinus.

zin, beteekent niets ; bas ift bet Iangen 91ebe
tuner Sinn = daar komt 't eigenlijk op neer;
(bas wat)nittnar4 feinem ntd)t nacb bem
S. = niet naar zijn sin; reiner S. = rein gemoed; feine S ..e auf (Ill.) rit§ten = zijn gedachten op lets richten, vestigen; fein S. fte§t
nod) l)bbern Zingen = hij streeft naar hooger;
obtte S. nub leerftanb = zonder slot of zin,
zonder verstand of overleg; weber S. nod)
Sevitanb = slot noch zin; bon (nicbt bei) S . en
feitt = niet goad bij zijn hoofd, bij zijn verstand
zijn; bon C3 . en lommen = gek worden; vgl.
fcblagen e. a.
= (plant) leeuweklauw;
Sin'nau, m.
zonned'auw.
finn'beraubt = beroofd van zinnen, dwaas (geworden). finn'betarenb verbijsterend, zinverblindend, -bedwelmend. Sinn'bilb, f. =
zinnebeeld, gelijkenis, simbool.
=
zinnebeeldig, allegorisch, figuurlijk.
I. fin'nen, ft. (b.) (id) tonne; faun; Panne u. tonne;
finne I gefonnen) = zinnen, (na)denken, peinzen ;
(gwst.) ijken; auf (OW.) 1. op lets zinnen, over
iets denken, iets van plan, van zins zijn; bin
nub bet 1. = denken en nog Bens denken; ettn. 1.
= over iets denken, iets van plan zijn, van zins
zijn; vgl. gefonnen. Sin'nen, —s =
zinnen, denken; all fein S. nub Zratten = al
zijn denken en streven.
fin'nenffillig zie finttf ding.
Sin'nenli genufi, m.; shift, w.; srauft§, In.; anti,
zinilgenot; -nelust; -sbem., .ttitticOung, w.
dwelming; -sbekoring; -sbedrog.
finn'entftellenb = zinstorend. Sin'nernoelt, w. =
zinnewereld. eitenentuerf ieug, 1. = zintuig.
verandering van meeein'nebfinberung, w.
ning, van gevoelen. Sin'neOart, w. = e
= zinsbedrog,
nung. Sin'ne4tauft§ung,
zinsbegoocheling.
onder 't bereik van de zinnen
vallend, waarneembaar. Sinn'gebitt, f =
epigram, puntdicht. finn'gentiit = toepasselijk.
finnie'ren, fcbro. (b.) = peinzen, piekeren.
fin'nig zinvol, -risk, veelzeggend; fijn gedacht, fijn gevoeld ; tear; peinzend, nadenkend;
verstandig, wijs; (ook) vriendelijk. ein'ttigteit,
w. — = zinrijkheid; peinzende, nadenkende
uitdrukking (van 't gelaat bijy.). finnlit§ =
lichamelijk, stoffelijk; zinnelijk, wellustig.
Situelit§teit, w. — stoffelijkheid, lichamelijkheid; zinnelijkheid. finn'Io0 = zinneloos,
onzinnig, dwaas, gek; zinloos, onbeduidend; 1.
bettunfen = stomdronken.Sinnlofigteit,

—=zinelosheid,znlosheid,onzi gheid.
= kruidje-roer-me-niet.
reit§ zinrijk, geestvol, vernuftig. Sinn's
funuO, m. = zinspreuk. finnItOrenb = zinstorend. finn'berrnanbt = zinverwant, synoniem. Sinn'berivanbtft§aft, w. = zinverwantschap.
Sinolog', m. —en, —en = Sinoloog (kenner
van 't Chineesch).
eitteliet, m. —s, — = sinopel: jaspis; (wap.)
groan.
[fingernail, !internal' = nademaal, aangezien].
Singer, m. — = sintel, (metaal)slak; druipsteen. Singerfo§le, w. = vlamkolen. fingern,
fcbm. (b.) = doorsijpelen, verharden, versteenen, sintels vormen.
Sint'flut zie Siinbflut.
Sinumbrallamtm, w. = sinumbraallamp (een
olielamp, voorganger van de moderateurlamp).
u. —fe = sinus.
ei'nub,

einn'tqlattie,
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eiliben, m. -s, -s = sifon (zuigbuis, hevel,

hevel fle,sch).
SiOO zie Sippe II.
I. SiO'pe, to. -, -n, 210014aft, W. -, -en =
verwantschap, familie; kliek, bent, zoo,troep.
II. eip'pe, tn. -n, -it = bloedverwant.
eir, tn. = sir, mijnheer.
Si'vack, bas Oucl) 3efus S. = de Prediker.
ei've = Sire.
eire'ne, w. -, -it = Sirene (verlokkende zeemaagd, meermin, verleidster); sirene (instrument
ter verklaring van 't ontstaan der toners en ter
meting van 't aantal trillingen); alarmfluit.
firenett§aft = als een sirene, verlokkend,
sirene... eive'nenitimute, w. = sirenestem.
ei'riud, m. - = Sirius, hondsster.
g iver ° zie 6 cb troff o.
sirup', nt. -s, -e = siroop, stroop. eirup's
bengel, m. = vrouwevleier.
liftie'ven, id)w. (b.) - sisteeren: tegen-, ophouden,
schorsen ; (voor den rechter) brengen, in hechtenis
nemen.
81104)0o0, ei'lWittb, m. =Sisyphus. ei'InO00.
avbeit, w. = Sisyphusarbeid, zwaar vergeefsch
werk.
Sitte, w. -, -tt = zede, gebruik, gewoonte,
manier ; netheid, fatsoen; (bas ift bier) S. =
't gebruik; bole OefelIfcbaftett oerberben gute
S ..tt = kwade gezelschappen bederven goede
zeden; unter ber S. (Sittenpoli3ei) fteben =
onder politietoezicht staan.
SittettlIbitb, 1.; .Reutalbe, 1.; sgeffijittte, w. ---=
zedellbeeld; -schildering; -geschiedenis.
CtittenlIgele#, 1.; stetire, w.; 41e0rer, m. = zedell
wet; -leer; -meester.
lit'tento6 = zedeloos. Sittentoggleit, ro. =
zedeloosheid. SittenOotigei, iv. = zedepolitie.
SittenlIOrebigev, m.; gOvebigt, W.; .veget, iv. =
zedellpreeker; -preek; -regel.
littenvein = rein van zeden. eittenveittlyit, w.
= reinheid van zeden. eittentiOter, m. =
zederechter, censor. eitlettiprutt, m. = zedespreuk eittenftvenge, to. = gestrengheid van
zeden.
eittenpierbevbni&, to.; .bevfatt, m.; sberfeine.
sti n g, 11).; . Uevtuitberung , iv. = zedellbederf ;
-verval; -verfijning; -verwilderung.
eittenieugni4, 1. = bewijs van (goed) zedelijk
gedrag. Siftenstvang, m. = etikette.
eittick m. -(e)s, -e = papegaai.
fitlig = zedig, stemmig, net. littilich = zedelijk,
[gebruikelijk] ; zedig; vgl. Huth lid). Sittlitt
tett, m. = zedelijkheid. ittelatnnt = zedig,
stemmig, net. Sittlandeit, w. - = zedigheid enz.
situation', w. = situatie, ligging, toestand.
lituievt = gesitueerd: gut, fcblecbt 1. = in goede,
slechte omstandigheden.
VC tn. -es, -e = (zit)plaats, zitting, woon-,
verblijfplaats, zetel; zit ('t vast te-paard-zitten);
feitten S. baben = (ook) gevestigd zijn; S. nub
Stimme 1)aben = zitting en stem hebben; auf
einen S., in einem S. = in den zit. eitgarbeit,
w. = zittend werk.
Sitgbab, I.; ibein, 1. = zitilbad; -been.
titles*, it. (1).) (id) gip; IA; fec13e, lite1 ge.
feffen) = zitten; [gaan zitten] ; erfter 1. = no. 1
zitten; bas laffe id) nicbt ant mir 1. = laat ik me
niet welgevallen; er fist mir intmer auf bem
balre = hij laat me geen oogenblik met rust;
fie faf3en auf bem linfen lifer be y 91beins = ze
woonden...; einem Seicbte 1. = fem. de biecht
afnemen; 1. bteiben = blijven zitten (i. a. b.);

Mimic.

mer gut fitt rude nicbt = wie 't goed heeft, mag
tevreden zijn; er Oat eitten 1. = hij heeft 'm om,
heeft een stuk in; (bie emit) mit = zit to broeden; ber Old fitt = die slag is raak, zit, is
goed aangekomen, (ook) die steek heeft doel getroffen; einem Eater I. = voor een schilder
zitten, pozeeren; Kier (binter) ben Q311cbertt f. =
in de boeken zitten; g e 1 e 1 f en fein = gezeten
zijn,zitten; vgl.6 ericbt, Roble, Fi3 at 1 cb e, led),
Zinte, troden, Wolfe e. a. litlenbleiben,
ft. (f.) = blijven zitten. litgenb = zittend; gezeten; f.. e 2ebensart = zittend leven.
ZiCtleilc4, 1., •teber, 1. = zitvleesch, zit-in-'t-lijf,
geduld. eityvebarteur, m. = zitredakteur (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 ondergaat). Sitlung, w. -, -en = zitting, vergadering.
Sit'aungbilbericbt, m.; of sal, m.; -tag, m. -zittinaverslag; -zaal; -sdag.
Zig: meiner S.! = bij mijn ziell
SiFti'nticb = Sixtijnsch; G ..e Stapelle =
Sixtijnsche kapel (naar Sixtus I V, f 1484).
Siiitia'ner, m. -s, - = Siciliaan. iiiitia'nift§
= Siciliaansch. eiii'llen, 1. = Sicilie.
Stabiole, w. -, -n = skabioza, schurftkruid.
etabenr, to. - = vervaltijd (van wissel).
Ceta'nervat, 1. -s = Skagerrak.
Ztalit, to. -, -5 u. . . len = Schaal; toonladder.
afat'be, m. -n, ---7n = skalde (Oudskandinavisch
zanger).
Ztaleutarif, m. = schaaltarief.
[Italie'ren, id)w. (1.) = schelden].
erath, m. -s, -e = skalp. Stat#ett', I. -s, -e
= skalpel, klein ontleedmes. ItatOle'ven, fcbw.
(b.) = skalpeeren.
Stanbar, m. -s, - e = schandaal, spektakel,
lawaai. if attbalie'ren, icbw. (1.) = schandaal,
spektakel waken. Itattbatille'rett, icbw. (b.) =
schandaal veroorzaken, ergernis geven. Stan.
barttvonit, w. = chronique scandaleuse.
Itanbatab' = schandalig, stuitend, schandelijk.
frattbie'ren, fcbto. (1.) = skandeeren (volgens de
versvoeten leven).
Stattbina'biett, r. = Skandinavie.
etatibina'biev, m. -a, - = Skandinaviêr.
1faubina'bileb = Skandinavisch.
Sta#0an'ber (01) = f), m. --s, - = skaphander,
duikerpak.
OtaPutiee, 1. - 9, - e = skapulier (schouderkleed van r.-k. ordesgeestelijken; gewijd lint als
amulet).
Skit, m. u. 1. -(e)s, -e = skaat (een kaartspel).
Stelett', 1. -(e)s, -e = skelet, geraamte. ite.
tettie'ren, id)w. (b.) = skeletteeren.
StetrP, ID. - = sepsis, twijfel(zucht). ete4Y.
titer, m. -s, - = septikus, twijfelaar. fre4r.
tiftt = septisch, twijfelzuchtig. ete#63161ituO,
m. - = septicisme, twijfelzucht.
S. Sgt. to. = Seine SIOniglicbe .5 °belt.
e. r. o. = seine faiierlid)e b o b cit.
eft (spr.: sjie, ook: skie), m. --(s), -(s) u. -e =
ski, sneeuwschoen. etilitufer, m. = skilooper.
Stint, m. -(e)s, -e = skink (een hagedis).
ettoOlifon, 1. -s, ---5 u. _fen ob .. fa =skioptikon, groote tooverlantaarn.
ftilie'ren lick fcbto. (1).) = zich uit de voeten
maken.
estisle, w. -, -n = schets. frieien*.ft =
schetsachtig, -matig. ftiiiie'ven, Pty . (b.) =
schetsen.
atta'be, m. --n, -n = slaaf.
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Stla'bettilavbeit, to.; .bienft, m; •battbet, m. =
slavellarbeid (-werk); -dienst; -handel.
erta'benlitvieg, m.; stnavft, m.; .firm, m. -slavelloorlog; -markt; -aard.
etta'bettliftaat, m.; iftattb, m.; itunt, f. = slavellstaat; -stand; -dom (slavernij).
Stlabevet', to. - = slavernij. Stia'bitt, w. -,
-nest = slavin. ffta'bilt4 = slaafsch.
ettera, w.. - = sklera (witte harde ooghucl).
i
ellerole, to. - = skleroze, verharding, verkalking.
efolion, 1. -s, -lien = skolion, tafelzang.
Stotoben'bev, m. -s, -= skolopender, duizendpoot.
afoul°, m. u. 1. = korting (voor kontant); (ook)
diskonto. frontrie'ren, fcbro. (b.) = reskontreeren, afrekenen. Stontvie'vung, W. -, -en =
reskontre, reskontreering. Stontvo, f. = reskontre, afrekening. Sfon'trobudi, 1. = skontroboek.
SNOW', m. -(e)5 = scheurbuik. Itorbulift0 met scheurbuik behept, scheurbuik...
elovvioni, m. -s, -e = schorpioen.
Storione've, W. -, -tt = schorseneer; boksbaard. Sfribent, m. -en, -en = skribent,
schrijver. frvibifa'gett, Vim. (b.) = pennen.
Stribler, m. -s, - = prulschrijver, krabbelaar. SfriPtu'ren, $1. = schrifturen, stukken.
StriCtev, m. -s, - zie Sfribler.
Srvoletn, $1. = klieren, kliergezwellen. Thy.
fulOW = skrofuleus, klierachtig, klierziek.
strofute'le, to. - = skrofuloze, klierziekte.
I. Ztru'pet, 1. -s, - = skrupel (een medicijngewicht, ruim, 1,4 (1.) II. Sfru'pet, m. -s, - =
skrupule, twijfel, (gewetens)bezwaar.
ftruOulOO' = skrupuleus.
Ztruti'nium, 1. -5 = skrutinium, verkiezing
door stembriefjes.
aft. = Gantt: Sint.
Sfu'bo, m. -s, -s u. ..bi = scudo, vijflirestuk.
ffulbtfe'ven, fcbm. (b.) = beeldhouwen. SNIP.
fur', w. -, -en = skulptuur, beeldhouw-,
beeldsnijkunst.
Sfu'nev zie Scboner II.
Stunt, m. -(e)s, -e = skunk (flier en boat).
stuoitotilia, w. - = Skoepschtina (Servische
landdag).
'Nail' = skurriel, potsierlijk, grappig.
SNI'la, ettrt4e zie 63...
Mang (spr.: slang), 1. -s = slang (partikuliere,
sp,9rt-, dievetaal).
Sta'be ufto., Stabo'nien uftu. zie 6 law e Om.
Sfaloe, m. -It, -n = Slaaf. lialoildj= Slavisch.
Statoo'nien, 1. = Slavonia. Slatoo'ttier,m.-s,
- = Slavoon. flatoo'nift§ = Slavonisch,
Slavoonsch.
SId., SW. = 6 alb o. s. I. e. a. = sine loco et
anno = zonder (opgave van) plaats of jaar
(van den druk).
flee, to. -, -n = (scheeps)slee.
Sit'0004, m. -es, -e = slibowitz (pruimebrandewijn).
ettO, m. -s, -5 = (luv.) slip, vgl. 6 cbIupf.
0101b, tn. -s = skijd.
sloop (spr.: sloep), tn. -, -en u. -s = sloep.
Stottlet'f(e), m. -en, -en = Slowaak. ftotoa'.
filtb = Slowakisch, Slowaaksch.
SloWelte, m. -n, -n = Sloween. Itotoettift4 =
Sloweensch.
Z. Wt.= 6 e in e Mt* Ittit : Zijne Majesteit (Z. M.).
entad, Smalle zie S cb m . ..
Smavagb', m. -(e)s, -e = smaragd. luta.
vagben = smaragden, smaragd-groen.

Stniv'get zie ecbmirgel.
Snorting, m. -s, -s = smoking.
S. M. S. = Seiner Staieftrat Scbiff.
StIttnita, 1. = Smyrna.
I. entliettaer, m. -s, - = SmyTna gr. IL
Sinty'naer (Mi.) = Smyrnaasch.
SittOttiot', m. -en, -en = Smyrna6r. fungi
ttiolife6 = Smyrnaasch.
eneetuittlften zie Sd)neetoitfcben.
Snob, m. -5, -5 = snob, poen. SnobbiWutua,
m. -, ..men = snobbisme, poenigheid.
10 = zoo; 1. baf3 = zoodat; bem ift nicbt 1. =
dat is niet zoo, niet waar; f. Bu fagett = (om)
zoo te zeggen; 1. tole 1. = in elk geval, toch; ben
von 1. unb 1. = Mijnheer die en die; es waren
1. gegen 200 2eute ba = er waren zoowat 200
menschen; bas fittb 1. Laden = er zijn van die
dingen, 't gaat zoo in de wereld; bamit ift's 1.
eine Cade = dat is zoo'n vreemde zaak, zoo
zoo; ad) 1. = wel zoo, juist; abet 1.1 = neen
maarl wel well ether 1. was! = wel nu nog
moolerl neen maar! 1. bOre bod) enblid) auf =
houd dan toch eindelijk eens op; es bauerte
nidt lange, 1. tam er = ... of hij kwam; wenn
bu nid)t fommft, fo gel)en mix and nicbt = ...
(dan) gaan wij ook niet; fo-fo, la la = zoo zoo,
niet al te; [1. Oott will = als God wil; bas ge.
flibrlid)fte slefdienf, fo ber bimmel oerleiben
fonttte = ... dat de Hemel kon schenken].
SO = Cub o ft(en) : Zuidoost (Z.O.). I. o. fie be ob en: zie 7i oven. S. O. = salvo omissione : vergissing(en) voorbehouden.
tuba,' = zoodra.
Sobran'ie, f. -5, -tt = Sobranje (Bulgaarsche
landdag).
Zoete, to. -, -n = sok, slof; fid) auf bie 6..n
madjen = er van door gaan; made bicb auf bie
6 ..n = maak dat je weg komt.
soc'tet, m. -s, - = sokkel, onderstel, zuilvoet,
pedestal (voor borstbeelden enz.).
Sob, in. -(e)s, -e = kooksel; [saus]; bron;
(oud en nog gwst. ook) = 6 ob e II.
Zo'ba, ro. - = soda.
fobattn' = dan, alsdan, daarop, vervolgens.
So'batoaffer, 1. = sodawater.
sob'brettnen, 1. = branding in de maag, zuur.
I. So'be, to. -, -it = zoutziederij. II. so'be,
to. -, -tt = (nbb.) (gras)zode.
Zobontie', tv. - = sodomie. Sobontif, m. Sodomiet.
foe'ben = zooeven, zoo pas, zoo net; bas reidt
nur 1. = dat is maar net genoeg.
So'fa, 1. -5, -s = sofa, kanapee. Solaede, to.
= hoekje van de kanapee. Solatiffett, f. =
kanapeekussen.
fofeat' = voor-, inzooverre, voorzooveel, voor
't geval, indien.
Soff, m. -(e)s = zuip, dronk, dronkenschap;
bocht (van drank). Saffet, Saffer, m. -s, -- dronkaard, zuiper.
Soffitte, to. -, -It = soffitte (beweegbaar dekstuk op 't tooneel).
fofort = dadelijk, onmiddellijk; per (fiir) 1. =
(om) dadelijk te aanvaarden, in dienst te treden
enz. fofov'tig = onmiddellijk, dadelijk.
Cog m. -(e)s = zog (van 't schip).
fog. = fogenannt.
fogar' = zelfs, ja zelfs, nog wel. fogenannt =
zoogenaamd. fogleicb' = dadelijk, oogenblikkelijk, onmiddellijk.
eerie, to. -, -n = 1. (voet-, schoen)zool; sandaal; bodem (van dal, schacht, rivier, gracht); 2.
tong (een visch). foOlett, fcbto. (b.) = (schoenen)
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(ver)zolen; (stud.) liegen, kletsen, zwammen .
eo§lettgiinger, m. = zoolganger. eolytentlieb,
m. = slag op de voetzool, bastonnade.Goirten.
teber, j. = zoolleder. soirlentinie, w. = horizontale lijn. Soblentstacber, m. = zole-, sandalemaker.fOirtig=(mijnw.)horizontaal.Softlleber,
1. = zoolleder. eo§i'Platte, w. = grondplaat.
eon, m. —(e)s. SObne = zoon. e0§ttl§ett, 1,
—5, — = zoontje, jongetje, ventje. Sablteritt.
w. — —nett = schoondochter, zoonsvrouw.
folly = (gwst.) dor, verwelkt.
eitrre, m. = Mire (gebergte in Hessen).
fotyren, fd)w. (I).) = verdorren, verwelken.
soiree' (spr.: soarree), w. —, —n = soiree.
Solo, w. — = soja (plant en aftreksel).
eolrate0, m. = Sokrates. fotralifc§=Sokratisch.
fotateg(e) = zoolang (als).
fola'r(ifc§) = solair, solarisch, van de zon
zonne... eotar'01, 1. = (inferieure) petroleum.
solattlec§fel, m. = orderbriefje, -biljet, promesse, akceptatie.
eol'imb, 1. = zoutwaterbad.
eol'berfteiA zie Solperfleifcb.
f ale§ = zulk, zoo; 1.. e Strart = zulke, zoo groote
kracht; 1. fcbOnes 'Better, 1. . es lc/Atte Wetter =
zulk mooi weer; 1. eine Zat, eine f ..e Zat —
zulk een daad; als 1.. er = als zoodanig; [SI ift
angefommen unb will 1.. er wetter reifen =
. . en dezelve wil verder reizen; 1. . es = zulks].
foll§enfallO' = in dat geval, in zulk een geval.
folltergeftatit' = zoodanig, op die manier, in
dier voege. forc§ertei' = zulk, dergelijk.
fecbermalen, 41mile = zoodanig, in dier
voege, op zoodanige wijze.
eel)), m. —(e)s = soldij, betaling, loon, dienst;
in rents. G. ftebett = in iems soldij staan; (ber
Zob) ift ber Silnben S. = is der zonden loon.
Selbat, m. — en, —en = soldaat; unter bie
S .. en gebett = in dienst gaan. eotbelanart,
w. = soldatemanier. eolbalettau6§ebung, w.
= lichting van krijgsvolk, rekruteering. 001•
balenbraut, w. = soldatemeisje, -liefje,
vrijster. eolbalengefinbet, 1. = soldatevolk.
fotbalett§aft = soldaatachtig, krijgshaftig.
eolbalen§anbtoert, f. = beroep van soldaat.
eolbalen§eint, 1. = tehuis voor militairen.
eotbalen§iitte, to. = veldhut, barak. eolba'•
tentiic§e, w. = militaire keuken. eolb n'tettOfeif e,
tn. = korte pijp, neuswarmer.
eotbalettl0ftic§t, tr.; =rod, m.; .fchente, w. =
soldateHplicht ; -jas; -herberg (kantine).
(4004'010(0ft, tn. = soldaatschap.
eoibalennitattb, m.; -boll, 1.; strefen, 1. —
soldatellstand; - yolk; -wezen (krijgswezen, militaire zaken).
Gotbalentoirt,m.= kantinehouder,-baas.Solba'.
tenni*, w. = discipline, krijgstucht. eolba.
teWta, tn. — = soldateska, soldate-, krijgsvolk.
fotba'tifc§ = soldatesk, als (een) soldaat.
earbe, tn. —, —n = (gwst.) wooing (van een
huurboer).
[feben, fcbtn. (b.) = betalen, in dienst hebben].
ealbling, m. —s, —e = huurling. eatb'ner,
m. —s, — = soldenier, huurling; (gwst.) huurboer, vgl. Siithe.
eatlYttevilbeer, 1.; /Mar, w. = huurlingeljleger;
-bende (-schaar, -troep).
eo'fe, w. —, —tt = zoutwater. Sea, 1. = in
zoutwater gekookt ei.
fotenn' = plechtig. Gotettnite, W. — —en =
plechtigheid.
soleneib', m. —(e)s, —e = solenolde.
f otteggie'ren, ftw. (b.) = solfeggieeren. eolfeg'.
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gio, f —s, . Jen = solfege (zangoefening op
klinkers of lettergrepen).
folib' = soliede : ste'Vig, degelijk, betrouwbaar;
dronken. eotibar'ftaft, m. = solidaire, hoofdelijke aansprakelijkheid. foliba'rift§ = solidair,
samenhangend, -hoorig, eensgezind. soliba.
ritiit, ro. — = solidariteit; hoofdelijkheid.
eolibaricOutbner zie (6 el amtic§ ulbne r.
fotrbe zie fo li b. eolibittit', w. — = soliditeit
enz. vgl. 1 °lib.
eolift', m. —en, —en = solist.
Zotitite, m. —s, —e = solitair (walgvogel of
dronte, kluizenaar, een groote alleen-gezette diamant, een spel).
en% 1. —(s), —(s) = debet; S. uttb baben =
d. en kredit; in bas S. brengen = in (op) 't d.
brengen. eottleftattb, m. = eoll'40inna§nte,
m. = to berekenen ontvangst.
Wien, unr. (b.) (id) foll, er roll; follte; follte;
gefollt) — (zedelijk verplicht, individueel gedwongen zijn) zullen, moeten, behooren; zullen
(als gevolg van een antlers willen, wenschen, bevelen, zorgen, beschikken, e. d.); moeten (als bewering); (bas ')atte er) nicbt tun Pollen = niet
moeten (behooren te)doen; id) folite eigentlid)
bore rein = ik moest eigenlijk boos zijn; bu
follftnicbt fteblen (II); (ber ben Zireftor meinte,)
icb folle (follte) etwas pfinftlid)er rein = dat ik
wat stipter moest zijn; (ber Zerbrecber) foIl iter.
ben= zal(moet)sterven ; foil id) bie %Ur rcblieten?
= zal ik enz.? es tat nid)t rein 1. = 't heeft niet
mogen zijn; was roll bas? = wat moet dat?
(niemals) follte er feine beimat wieberfeben =
zou hij ... weerzien; (10 einer) roll erft nod) ge.
borett werben = moet nog geboren worden;
(morgen) foIlft bu was befferes baben= zul je wat
beters hebben; es roll nid)t wieber norfommen
't zal niet weer gebeuren; er roll geftern abgereift rein = hij moet enz.; follte man ba tticbt
un3urrteben rein? = zou, moet men dan niet enz.;
rollte er nod) fommen, f o griii3en Cie ibn von mir
= mocht hij nog komen...; man follte glauben,
fagen ... = men zou denken, zeggen ...
Oiler, m. —s, — = (zolder, plat dak), (meest)
balkon, bovenvoorportaal.
eoliiiitae, m. —en, —en = sollicitant. eolli%
citation', w. —, —en = sollicitatie. eoll131.
talor, m. —s, ..to'ren = zaakwaarnemer.
foliiiitie'rett, fcbw. (b.) = solliciteeren, (om
rechtsbijstanel) verzoeken.
folmille'rett, rcbtn. (b.) = solmizeeren, soLfieeren.
I. tole = solo, alleen. II. eolo, 1. u. m. —s, —s
u. Soft = (muz. en kaartspel) solo.
00'10n, m. = Solon. foto'nifc§ = Solonsch, van
Solon.
eu'iolipartie, w.; iftimme, tr.; gamer, m. =
solojjpartij ; -stem; -danser.
eolaii0Init6, m. —, . . men = solecisme, grove
taalfout.
Sonny, m. —s = (gwst.) pekel. ee4,erfielf4, 1.
= pekelvleesch. eolitiliunt, 1. —s, . . tien =
solstitium, zonnestilstand, -keering, -wende.
folbent — solvent, solvabel, betaalkrachtig.
eolbene, w. — = solventie, solvabiliteit, betaalvermogen, -kracht.
sollualfer, 1. = zoutwater.
foutalifc§ = lichamelijk.etnnatologie',w.—
somatologie (leer van 't menschelijke lichaam).
eoutatele, tv. — = somatoze (een voedingspreparaat).
fomit' = dus, bijgevolg, derhalve.
eommation', tn. —, —en = sommatie (aanmaning, dagvaarding; opeisching).
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zomer, zomer-, herfstSonenter, m. —s, —
draden; vgl. Gdpr athe.
Sont'uterllaufentOatt, m.; •fabett, m., gferien,
m. = zomerilverblijf; -draad (ook
$1.;
herfstdraad); -vakantie; -sproet.
font'inertletti g = (zomer)sproet(er)ig. eonenter.
frift§e, tv. = (koel, frisch) zomerverblijf ; optrekje (voor zomerverblijf); in (ber) G. =
's zomers buiten; in bie G. geben, Bieben = naar
buiten gaan. SonenterfriftWer, m. —s, — iem.
die den zomer (of een deel er van) buiten doorbrengt. eonenterfrudit, w. zomervrucht,
-koren. eottenterffitterung, w. = zomer-, groenvoer. eononeoauo, 1. = zomerhuis, paviljoen.
eont'uterlabett, m. = zonneblind. fotn'titertang ein 1..er Zag = een lange zomerdag.
= prigel. eont'utertebtojr,
Sottenterlaube,
w. = zomerviolier. font'uterlitt = zomerachtig,
zomersch; 1.. e Slleibung = zomerkleeding.
fonenterit, fcbw. (b.) = zomeren; es fommert =
't zomert, 't wordt zomer; (van boomen) hout
maken, veel schaduw geven; ook = 15ttenterit,
fd)w. (b.) = in de zon zetten (bedden e. d.); (vee)
den zomer ergens laten weiden; (een akker) met
zomerkoren bebouwen; fidj 1. = zich in de zon
koesteren.
Sonetnerllobit, 1.; •palaft, m.; •faat, w. =
zomerlIvruchten; -paleis; -koren.
zuid-, zonzijde.
Sottenterfeite, w.
m.; •fointettivenbe,
Soutliterillentefter, 1.;
tr.
=
zomerIlhalfjaar;
-verblijf;
w .; . 10roffe,
-zonnekeerpunt (-zonnewende); -sproet.
fontliterfproffi g = (zomer)sproet(er)ig. emu'•
itteriibergeber, m. = demisaison. sentinte•
rung, w. — zomerkoren, en = Sattenterung,
tr. verzorging van vee in den zomer; zomerkoren, -voer. Sottenterbogel, m. = vlinder,
kapel; (ook) zomervogel.
Sont'uterqiveibe, w.; •venbe, w.; •tnobtuntg, w,
zomerilweide ; -zonnekeerpunt (-zonnewende.
-zonnestilstand); -woning (-verblijf).
= bremraap. eottenterieug,
sonentertouvi,
1. = zomerstof, -goed.
Zontmitati , w. —, —en = sommiteit, hoogstaand persoon.
fonotambe = somnambuul, slaapwandelend.
Sontnatitbule, m. —n, —tt en e., =
somnambuul ( bule), slaapwandelaar(ter).
SontitainbufWittub, m. — = somnambulisme,
('t) slaapwandelen.
fottaib i = dus, derhalve, dien(s)volgens.
—n = sonate. eottati'ne, w. —,
Soilage, w.
sonatine, kleine sonate.
—n
Son'be, to. —, —tt = sonde, peilstift.
[foit'ber, 1. FOrtip. mit Riff. = zonder; 2. 9ibi. =
bizonder]. Sou'berabbrud, othittg, m. = overdruk(je). Sott'beraugdjuil, m. = bizondere,
afzonderlijke kommissie.
fon'berbar = zonderling, vreemd, raar; [buitengewoon, voortreffelijk]. fon'berbarerivelle =
zonderling, vreemd (genoeg). eoteberbarteit,
w. —en = ('t) zonderlinge, ('t) vreemde,
vreemdsoortigheid.
Son'berileilage, w. extra-, afzonderlijk
bijvoegsel. eoteberberld#, m. = afzonderlijk,
apart, partikulier bericht. Son'berbeftrebung,
w. = partikularistisch streven. eottiberbuttb,
m. = Sonderbund(een in 1845 tusschen de R. K.
kantons Luzern, Schwyz, Uri, Unterwalden,
Zug, Freiburg en Wallis gesloten verbond, in
1847 ontbonden). m. —s, —
= deelnemer aan den Sonderbund, Bonderbundler; (thaw ook) separatist,

Sonitertftid).

Son'berbampfer, m. = extraboot. eoteber.
1. = bizondere rechtbank. fonber.
gtei'tjen = onvergelijkelijk, weergaloos. eon'.
afzonderlijke groep. [Mott'.
bergruppe, w.
berijeit, w. — bizonderheid, alleenzijn]; zie
infottb erb eit. eon'berintereffe, 1. = bizonder,
afzonderlijk, partikulier belang. fott'berlidi
(gew. met ontkenning)= buitengewoon, bizonder,
bijster; er bat fid) ttid)t gefreut = niet zoo heel
erg, niet bijster verheugd; obtte 1.. en etaben
zonder groote schade. Son'berfing, m. —s,
zonderling, wonderlijk menseh.
—e
I. foit'bern, 1033. (b.) = scheiden, afzonderen.
1. aud)
II. fon'bern (Blom.) =maar; nicbt nur
maar ook.
= niet alleen
Son'berre0t, 1. = landrecht, speciaal, bizonder
apart recht (voor enkele Duiteche staten), privilegie. Sott'berriidlage, extra-rezerve.
fon'ber#: ;amt unb = alien tezamen, allemaal,
niet een uitgezonderd. eoteberung, w. —, —en
= scheiding, afzondering. eottiberunterrii0t,
m. = privaatonderwijs, -les. Son'beriug, m.
3er•
extratrein (ook voor pleizierreizigers,
gnitgungsreifenbe); buitengewone trein.
fottbie'ren, fd)ro. (b.) = sondeeren, peilen, onderzoeken. Sottbie'ruttg, w. —, —en = sondeering.
Monett', —(e)s, —e = sonnet.
(nrbb.) Zaterdag.
Sonteabettb, m.
zon; bie e. fcbeintl =
—n
Sott'ne, w.
(ook) er is dak op 't huisl (d. voorzichtig, er zijn kinderen bij); tticbts 9/eues unter
ber C. (1!) es tit nicbts fo fein geiponnen, es
fommt body an bie Conners al 't verborgene komt aan 't licht; vgl. az offer.
fou'neu, fcbw. (b.) = in de zon zetten, leggen;
zon geven; door-, bestralen; zich in de
zon koesteren; es fount = de zon schijnt.
Son'ttenanbeter, m. zonaanbidder. Zon'nens
auf gang, tn. = zonsopgang; oosten.
w. —
eotettenilbalin, to.; •Mid, m.,
zonneliweg (ekliptika); -straal; -bloem.
Son'nenbrattb, m. = zonnegloed, -hitte; verbrande tint. Son'nenbruber, tn. = straatslijzonnig
per, landlooper. Son'ttenbuft, m.
waas. eotenenfente, w. (grootste) zonsafstand, aphelium. Son'ttenferitrobr, 1. =
zonnekijker. SoitittettfinfterniO, to. = zonsverduistering. Son'ttenfted(ett), m. = zonnevlek. fon'ttettfOruttg = zonvormig.
SotettenlIgtana 'poet: •glaft), m.; -glut, w.;
m. = zonnellglans; -gloed; -god.
foit'nettfiett' = door de zon verlicht; daghelder.
sotenett050e, w. = zonshoogte. eon'ttettialo,
1. =
= zonnejaar. Son'nenfitfer, m.,
lieveheersbeestje. Son'ttettfiepe, tv. = dameshoed met grooten rand. fott'itentlar' zonneklaar, zoo helder als de dag, daghelder. Son's
stentlarbeit, w. = groote helderheid, klaarblijkelijkheid. eotenettinitter, m. = parasol.
eott'nenlifuget, to.; stabett, m.; otteffer, m. —
zonnellbol (-bal); -blind; -meter.
Son'ttettnettie, = kort,ste afstand van de zon,
perihelium. Zon'ttettraut§, m. hei-, veenrook.
Sottltenvegett, m. = regen en zon tegelijk.
fon'ttettreit§ = erg zonnig, zonrijk. eoninett.
raMett, 1. zonneroosje. eon'ttettiOeitt, m.
= zonneschijn. SoWnenfthirm, m. = parasol.
Son'ttenlegel, I. = zonnetent (op schepen).
Son'ttenfeite, w. = zonzijde; moose kant.
eon'nespipertrunt, 1.; .fttiubtten,1.; m. =
zonnellspektrum; -stofje; -steek; bu baft yob!
ben -ftid)1 = ben je gekl
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Soultenilitittitanb, m.; gitratlf, m.;
1. =
zonnelistilstand; -straal; -stelsel.
Son'ttentag, m. = zonnedag; zonnige dag; (fig.)
geluksdag. Son'neitubr,, w. = zonnewijzer.
Son'ttennittergang, m. = zonsondergang.
fon'ttentierbrannt = door de zon verbrand.
son'nenntuagett, m. ; giuetrine, to.; 'wafer, m. =
zonneliwagen; -warmte ; -wijzer.
SoWnentvelt, . zonnestelsel. Son'nentuenbe,
w. = zonnestilstand, -wende, -keer(punt);
(plant) -wende, heliotroop. aon'neitivirbel, m.
zonnestelsel; (planters) heliotroop; kroontjeskruid; paardebloem e. a. Son'nettieiger, m. =
zonnewijzer.
fon'itig = zonnig, stralend, schitterend.
Sonn'tag, m. = Zondag; es ift nid)t alle Zage G.
= 't is alle dagen geen kermis; er bat alle Zage
G. uttb am G. Stip:bluff) = 't is bij hem alle
dagen Zondag en kermis in de week. Sours''
tagabenb, m. = Zondagavond. fonn'ttigig =
Zondags(ch). foon'ttiglic4 Zondags(ch), op
z'n Zondags. sonttitagb= Zondags, op Zondag.
soun'tagnatiblubt, to.; .arbeit, .buctirtabe,
m. = Zondagsilgodsdienstoefening; -werk ;
-letter.
fonn'tagfcb = Zondags(ch).
Sonn'tagOilfeier, w.; sgebet, 1.; 1.;
sgefitbt, I. = Zondagsliviering; -gebed; -gerecht (-maal); -gezicht.
Sonn'tag011itiger, m.; .rittb, 1.; .brebigt, w. =
Zondagslljager; -kind; -preek.
Sonitlag011rabler, m.; •raucber, m.; grater, m.
Zondagsltfietser; -rooker; -ruiter.
aonititag011rube, w.; g lcbule, w.; .ftaat, m. =
Zondagsgrust; -school; -staatsie(-kleeren).
Senn . unb feiertagO, Sow unb tuerttaga =
op Zon- en feestdagen, op Zon- en werkdagen.
sonoor, klankvol, helder klinkend.
town'
fon% rionfteit] = anders, vroeger, eertijds, voorheen; gewoonlijk; bovendien, overigens; 1. unb
jet = voorheen en thans; tote 1. = zooals
altijd, zooals gewoonlijk; 1. nid)ts = anders
niets, overigens niets ; 1. wie zie fon ft n) e ;
wenn id) 1. tooffte = als ik maar wilde. Ion'itig
= (van) vroeger, ander, overig.
= op
een andere wijze. Ionfetuo' = ergens anders,
ergens anders heen
elders. Ionitioobitt'
looft (Stout.) = zoo dikwijls.
Boole zie Goble 2.
Soor(piti), tn. —(e)s, —e = spruw.
Soot, m. —(e)s, — = (gwst.) put.
Sobbta, Sobbte, w. = Sofia, Sofie. Sobbtett.
fire0e, . = Sofiakerk.
Sobbibinta, I. —5, ..men, SobbWittit6, nt. —
..men = sofisme, drogrede. m. —en,
—en = sofist. aobbirteret, w. —, —en =
sofisterij, spitsvondigheid. folifttitiftb = sofistisch, spitsvondig. lobblitifie'ren, fcbm. (b.) =
sofistizeeren, met spitsvondigheden en drogredenen redeneeren.
Sobrait, m. —5, —e = sopraan. Solivanritin,
—, —nen = sopraan.
= extratarra.
So'bratara,
—n lijsterbes, sorbe. Stirlen.
Sorle, to.
baum, m. = lijsterbes(se)-, sorbeboom.
Surbete, —(e)s, —e = sorbet, koeldrank.
— = Sorbonne, (theolog. fakuleorbon'tte,
teit van de)) universiteit in Parijs.
—n = sordine, sourdine.
Sorbi'ne,
Suege, w. —n = zorg, bezorgdheid, ongerustheid; voorzorg; bas mad)t min niel C ..n
= geeft mij veel zorg; mad)en Cie fid) (baben

roupieren.

Cie) um mid) Leine G. = wees, maak u ommij niet
bezorgd; G. tragett= bekommerd, bezorgd zijn;
feien Cie auf3er G.! = wees gerustl bas ift meine
geringfte G. = daarover maak ik me in 't geheel
niet ongerust; fallen Cie bas meine G. fein =
laat dat maar aan mij over; fiir etto, C. tragen
= zorg voor iets dragen, voor iets zorgen,
Itregen, id)to. (b.) = bezorgd zijn; zorgen, zorg
dragen; wit 1. fur, um fein .2eben = wij maken
ons bezorgd over, vreezen voor zijn leven; id)
forge mid) um ffm = ik ben bezorgd over hem;
bafftr ift geforgt (1!).
soeflenbrecOer, m. —s, — = zorgverdrijver,
wijn. for'genfrei, slob = vrij van zorgen, onbezorgd. Soegentinb, 1. = kind, waarover men
steeds in bange zorg verkeert, angstkind.
Soegentaft, w. = zorgelast, drukkende zorgen.
for'gentob = onbezorgd, rustig. Soegettitubi,
m. = zorg(stoel), leunstoel. forigenboll =
bezorgd, vol zorgen, kommervol; zorglijk.
g orilla% to. — = zorg(vuldigheid), oplettendheld, waakzaamheid; G. auf (2M) oettuenben
= zorg aan iets besteden. forglattig zorgvuldig, nauwlettend, met zorg, prompt. Sorg'.
fattigteit zie eorgfaft.
Sor'fibunt, 1. —(e)s = zorgzaad, negerkoren.
= zorgvuldig, -zaam, nauwlettend;
angstig, zorgvol; [zorgelijk, bedenkelijk, zorgwekkend].Zotgliditeit, . — = zorgzaamheid,
enz. forg'Iod = zorgeloos, onbekommerd ; (van
werk) slordig, slecht verzorgd. aorgloligteit,
— = zorgeloosheid; slordigheid, nalatigheid.
forgifnut = zorgzaam, -vuldig, oplettend,
[bezorgd]. sorglantreit, w. — zorg(zaamheid).
for'ven, icbto. (b.) = sjorren. Soeving, w. —,
—en (U —s) = sjorring. Soretau, I. = sjortouw, sjorring. averting zieC orning.
w. —n soort, merk; Gorten =
(ook) vreemde munten. eov'tenberaeicOniO, 1.,
.aettel, m. = speciebriefje, borderel. fortie'ven,
fcbto. (ti.) = sorteeren, schikken, uitzoeken.
Sortie'rev,m. —5, — = sorteerder. aortic'.
—en = sorteering.
rung, w.
Sortiment, 1. —(e)s, —e = assortiment, keuze,
voorraad, magazijn; kommissie-boekhandel.
sortimettler, m. —s, — = (kommissie-)boekhandelaar. Sortintentirbiitber, $1. —
kommissiegoed, boeken in kommissie. aorti.
inentdIbiub)battblung, 133 kommissiehandel
in boeken.
folebe = hoezeer. foto' = zoo zoo, vgl. f o.
't
—n = sans; bie gan3e G.
Sole, to.
sausen.
Rim. (b.)
heele zaakje.
[Otani = zoodanig, zulk].
Sitter' (met e), m. —5, —e = redder, heiland.
Soteriologie', w. = soteriologie, heilsleer.
—It = (ruff.) sotnie,
Sotnie (spr.: zotnie), w.
afdeeling Kozakken.
—n = sottise, domheid.
Soittle, w.
Sou (spr.: soe), m. —s, —s = sou, (halve) stuiver.
—n = soubrette.
Soubrette (spr.: zoe..),w.
sou'the (spr.: zoesje), tn. —s u. —n = souche.
sousoutoonavee) (spr.: zoesjong .), m.
chongtee.
Sonifteue (spr.: zoef . ), m. —s, —s = souffleur,
voorzegger. Souffleurlaiten, m. = souffleurshok. foufftie'rett, fd)tro. (b.) = souffleeren.
souttblo': ben G. = Meneer Die (en Die).
Soubee (spr.: zoepee), f. —s, —s = souper.
folOte'ren, id)w. (1.) = soupeeren,
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eoutalte (spr.: zoetasje), — = soutache,

koordgarneering. foutaCe'ren, fd)tn. (f).) =
soutacheeren.
Gouta'tte (spr.: zoe. .), w.
—It = soutane,
priesterkleed.
soutervaite (spr.: zoeterrart), 1. —s, —s = souterrain, kelderverdieping.
Soutienie (spr.: zoe . .), —5, —5 = souvenir.
I. fouloertin' (spr.: zoe. .) (fib].) = souverein,
onbeperkt. II. souberate, m. —s, —e =
soeverein.
Gottbeattitat', w. — = souvereiniteit.
eob'ereign (spr.: severn) M. —s, —s = sovereign (Eng. munt van ruim f 12).
lobiel' = (voor) zooveel. fotueit' = (voor)
zooveel, (voor) zoover. fotveltig = evenmin.
lotoie' = zoodra; evenals, zoowel als, aLsmede.
eutulet, —s, —s — soviet. Gotirietrepublit,
tv. = sovjetrepubliek.
lotoobV = zoowel. fottiiefo' = in elk geval, toch.
afk. van So3ialbemofrat. foila'bel =
sociabel, verdraagzaam. foilat' =
sociaal. Goitat'bentorrat, m. = sociaaldemokraat. Golial i betnotratie', w. = sociaaldemokratie. loilat'bettiotrali14 = sociaaldemokrasocialisme.
tisch. SoitaliWotud, m. —
m. —en, —en= socialist. Goilatila.
— = socializatie. jobiatilie'rett, idpx).
time,
(f).) = socializeeren. — =
socializatie, socializeering. 11)0400014 =-socialistisch. Gotjarpolitit, ro. = sociale
politiek. Goiial'bertrag, m. = maatschappelijk
verdrag. sogietiit,
—, —en = societeit, genootschap.
Gosinialter, m. —s, — = Sociniaan. Go3inias
ttWoutO, m. — = Socinianisme.
m. —s, —s = C o'3
= sociologic (leer van de
Sogiologie', tv.
—fe = socius,
maatschappij). So'sitt4, m.
vennoot, kompagnon.
loittla'gen = (om) zoo to zeggen.
G.'0. = Siebepunft: kookpunt.
Unic0 = ipad.

m. —s, — = spatel;
—n,
60a4let, u).
tempermes ; zie Spate I. 1044'teitt, idno. (f).)
spatelen ; gladstrijken; (bed.) bikken („eten").
1Pact = (ttrbb.) uitgedroogd; (van houten vaatwerk) lek; (fig.) uitgedroogd, vervallen.
SPabille (spr.: . .dieje), w. —tt = spadille
(hoogste troefkaart, bijv. in 't quadrille- en omberspel: schoppenaas).
SPagat, tn. —(e)s = (fbb.) pakgaren, bindtouw.
GPit'be, — = spionneering; auf ber S. = op
de loer. fd)tv. (I).) spieden, uitkijken,
turen, loeren (ttad): naar); [bespieden].e0ii'ber,
spie(der), spion, zoeker.
m. —5, —
m. = spiedend, vore4grforllattne, 1.;
schend oog; spiedende, vorschende blik.
soivorpoten, m. = uitkijk, loer, spionneerpost.
eVa'Ot, m. —s, —5 = spahi: (Turksch) kavallerist, (ook Fr.) kavallerist (in Afrika).
epalitlett mad)ett = spatjes, spats maken,
tegenspartelen.
= (hand)spaak (vooral aan
eVale, w. —,
't stuurrad).
epaliev', 1. —5, —e = spalier, latwerk
(waarlangs planten geleid worden); Sp.
bilben, Sp. mad)en = zich in twee rijen, gelederen (en haie) opstellen. Spatieebauttt, m.
spalier-, leiboom. Spaliev'obit, 1. = spalier-,
leiooft, -vruchten.
spleet, reet, kloof,
Span, m. —(e)s, —e
—n = kloof,
w.
barst; spaan.

apanttpiek

spleet; kolom (druks). 1pallett, fdttv. (gefpalten,
[u. ge[paltet]) (u.) splijten, klieven, klooven,
spouwen ; scheiden, scheuren, verdeelen; 114 fo.
= splijten, barsten, zich verdeelen, uiteengaan,
zich splitsen. Spat'ter, m. —s, — = kloover,
kliever, hakker. soallerto§tt, m. = houthakkersloon. Gpalt'Oots, 1. = gekloofd hout.
60altbufev, m. —s, — = tweehoevige.
= gekloofd, gespleten, spletig, met klooven, met
spleten. SOaltIneffer, 1. = ent-, okuleermes.
SO att'Pits, m. splijtzwam. Spartuttg, w. —,
—en = splijting; spleet, kloof; verdeeling, vertakking (van een weg); splijting, verdeeling,
scheuring (in een partij, de kerk e. d.).
I. Span, m. —(e)s, SpEate = spaan(der), (hout)krul, splinter, zaagsel, vijlsel, snipper, kleinigheid, nietigheid; spint, houtkern; urn matt
3immert fallen Sptine = waar gehakt wordt
vallen spaanders ; (er t)at) Gpeme = moppen,
duiten. II. Span, m. —(e)s = (oud en gwst.)
twist, strijd, oneenigheid; fie batten einen S.
miteinanber = ze lagen met elkaar overhoop;
Sptine mad)en = komplementen, geharrewar,
kapties maken, last veroorzaken; einen S.
t)aben (ook) = einen Sp ar r en babett.
fOil" nen,(1).) = spenen. epanierfel, 1. =
speenvarken.
epatege, w. —, —n = spang, haak, gesp; bockslot, beslag; (fd)v3.) span; speelpenning; loovertje. eviitegetc§en, e4gin g lein, 1. —s, — —
haakje, gespje enz., vgl. 13 pang e.
sPan'gtiin, 1. kopergroen, Spaansch groen.
60altlet (spr.: spinjel), m. —s, —s = spaniel
(een spear- en een schoothond).
SOa'nien, 1. —s = Spanje. Spaltier, m. —s, —
= Spanjaard, Spanjool. Spode, m. —5, —e
= snuff. Spatti'ofe, m. —n, —n = Spanjaard,
Spanjool. sOattiolett, m. —(e)s, —s u. —e =
spanjolet (fijne wollen stof ; draairoede voor
deur- of venstersluiting). Ipaltift4 = Spaansch;
1.. e a13attb = kamerschut; bas fommt mir fp.
nor = dat lijkt me vreemd; 1..e lIiege =
Spaansche vlieg; 1.. e Stief el, i..er /3od =
Spaansche laarzen (een folterwerktuig). Spa'.
nift§ftie'gettpffaiter, 1. = Spaansche-vlieg(pleister).
Spann, m. —(e)s, —e = wreef ; ook = Gpanne
en e fp ann. Gpanliaget, m. = protsbout,
-pin, spie. GPattn'biettit, m. = spandienst.
SPan'tte, tn. —, = spanne, span; eine
brae, Heine Sp. Sett = een spanne tijds.
nett,i d)w. = (ben Bogen, bie Casten, Segel,
931usfeln, Reugier, ein l3ferb nor ben Hagen,
Od)fen ins Zod)) spannen; (bas huge, Of)r) inspannen; mit gefpannter 91ufmerffamfeit = met
gespannen aandacht; mit einem fiber ben WO
gefpannt fein = met iem. op gespannen voet
staan, leven; (ber ed)uf), ein Stleib)fpannt =
spant, drukt; 14). = (ook) in spanning zijn, afwachten, luisteren e. d.; auf (oW.) fp. = benieuwd, begeerig naar lets zijn ; etw. fp. = (ook)
iets in den zin hebben, ies van plan zijn; vgl.
Wolter, Wu13, gefpannt, Saite. 1patt'uettb =
spannend, boeiend.fpan'nettlattg = handgroot,
heel klein. span'tter, m. —s, — = spanner.
m.; xvatt.
SOann'Ilfeber, tv.; ' craft, to.;
#e, tx).; •Inge, to. = spanifveer ; -kracht (veerkracht); -spier (spanner); -rups; -zaag.
GOan'ttung, tn. —, —en = spanning (ook bij
premieaffaires); gespannen toestand; fie leven
in grof3er Sp. miteinanber = zij leven op erg
gespannen voet. span'nuttOmeller, m.
spanningmeter. epantebie0, 1. = trekvee,
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apann'tveite, w. = spanning (bij bruggen e. d.).
ZPattt, 1. —(e)s, —en = spant, scheepsribbe.
SOar'btut, 1. — spaar(bank)boekje epar'biitOle,
Iv. = spaarpot. Zonv'eintage, w. = inleg (bij de
spaarbank). epar'einteger, tn. = inlegger (bij de
spaarbank). fpn'vettrichn). 00= sparen; bezuinigen; er [part !einen alet13, feine 9:11ilbe = hij
spaart, ontziet geen enz.; an ben CE•efd)enfen
nid)t 1. = met gesahenken niet zuinig zijn, 't
aan ... niet uitzuinigen. SOa'ver, m. —5, —
= spaarder; vgl. 3ebrer. epar'erlais, m. =
bezuinigingsbesluit.
ePav'gel, m. —5, — = asperge. eOnegeibeet,
1. = aspergebed. e#nrige1011aniung, w. =
aspergeveld.
04inv'nitittbiger = SpareittIeger. eimebanb,
m. = zuinig mensch. epar'berb, m. = spaarhaard, -kachel.
elt,
m m. —(e)s = spurrie.
e0arlatt, m. = gips-, pleisterkalk.
Z#ar'lltalle, w.; •taliettbucij, 1.; .tanitte, w. —
spaarlibank (-kas); -bankboekje; -lamp.
iptivitit§ = karig, schaars(ch), spaarzaam, sober(tjes), zuinig(jes), zeldzaam. ZOtivlieOteit, w.
—=schareidnz.
e#avlittt, I. = zuinigheidskaars.
elmellefen, m.; .01ennig, m. = spaarlikachel;
-penning.
ePtreven, m. —s, — = (dak)spar; kuur, inbeelding; er bat einen S. (3u vie!, 3u wenig) —
hij is niet wel bij 't hoofd, van Lotje getikt; lie
bat in biefem $unft einen C. = zij is op dit
punt kurig, grillig; jeber bat einen G. = ieder
heeft zijn kuren. e4nter(en)tuerf, 1. = spant-,
raamwerk (van een dak).
Ipar'fatn = spaarzaam, zuinig; (soms)
schaars(ch), zelden. e0aelautteit, w. = spaarzaamheid enz. eparlantreitthititliebtett, 43t. ---zuinigheidsredeten, -gronden. Sonelitaft, u).
— = zuinigheid; S. gibt Oar(d)aft = sparen
doet garen.
eoartainer, m. —s, — = Spartaan. soatialie.
vitt, w. —, —nett = Spartaansche. 1partn'ttift4
= Spartaansch.
epaete, to. —, —n = afdeeling, tak (van wetenschap, bedrijf enz.).
epav'toPf, m. = spaarpot. Stutv'trieb, m. =
spaarlust, -zaamheid.
1#abutn'tifrii, 1046nto'bilt# = krampachtig.
epabintu4, m. —, ..men = kramp.
60a11, m. —es [u. Spar[es], Spar3e [u. Sparie] =
scherts, grap, gekheid, aardigheid, plezier, pret;
3um S. = voor de grap, uit gekheid; bas mad)t
mir S. = dat vied ik aardig, prettig; semen S.
mit einem treibett = iem. voor den gek houden,
een grap met iem. hebben; S. beifeitel = zonder
gekheidl bas gebt iiber ben, tit aulerm S. = dat
gaat te ver; er veritebt (einen S. = hij houdt
niet van gekheid, is dadelijk boos, kan geen
scherts verdragen; barin nerftebt er feinen G. -op dat punt verstaat hij geen gekheid; riefiger
S. = dolle pret. fpalett, id)w. (b.) = grappen,
gekheid maken, schertsen, boerten; bamit ift
nitt att 1. = dat is niet om er gekheid mee te
maken. Spateret', to. —, —en = grappemakerij, scherts. Out'te&Ontber = voor de
grap. Ipatnaft = grappig, aardig, kluchtig.
elmifbaftigreit, w. — = grappigheid enz.
104lig = grappig. SOaffutnOer, .boget,
tn. = grappemaker, schalk. 10afftueile = voor
de grap, voor de aardigheid, bijwijze van grap.
I. Spat, m. —(e)s, —e = spaat (een mineraal).
II. oat, m. —(e)s = spat (een paardeziekte).

[(pat], Wit =
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laat; bie 1. . e(te Radmelt =
't verste nageslacht; (bie libr) gebt eine etunbe
3u f. = loopt een uur achter (na) ; ie f .. er
ber tag, ie idgmer bie (baste = hoe later op
den avond, hoe schooner yolk. csOtit'Ofel, tn. -late appel.
1pat'artig = spaat-, spatachtig, vgl. Spat I
en II.
eOtitibirne, w. = late peer; oude jongejuffrouw.
Iptit'biiiiiettb = laatbloeiend.
alialet, tn. —5, —, Z., w. —, —n = spate!,
(apothekerslepel, pleisterstrijker; tempermes).
epalett, m. —s, — = spade, schop.
10ii'ter = later, nakomend. fpaterbin' = later.
flgileitend = op zijn laatst, uiterlijk.
Spat'llfroft, m.; .4ertift, m.= late vorst; 1. herfst.
fpn'tiged $ferb = paard, dat de spat heeft.
fpntiie'ven, fOntiinie'ven, fOntionie'ven (t = ts),
fitly . (b.) = ruim, gespatieerd drukken, spatieeren. fOntiOW=gespatigerd, ruim. e4ntitiunt
(t = ts), 1. —5, ..tien=spatie, tusschenruimte.
Spiit'inOr, 1. = najaar. eptitting, m. —s, —e =
nakomer(tje), (ook wel van een kind); laatgeboren lam, kalf; late vrucht; laatkomer.
SPiit'obit, 1. = laat ooft, fruit. fittit'veif =
laat(rijp). SOittlotnuter, In. = nazomer, late
zomer.
(Oat), m. —en, —en = mulch, mosch.
ePtirieft, w. = late periode.
epat'61, Spiilyte, VI. = (fbb.) een meelspijs
(kleine balletjes).
funite'ven, id)tv. (1.) = wandelen; 1. geben =
(gaan) wandelen, een wandeling doen; 1.
fabren = een toertje doen per rijtuig, in een
bootje, nit rijden, uit spelevaren gaan; I.
rettett = een rijtoer, een ritje doen (te paard);
1. rabein = een fietstochtje doen; einen f.
fiibren = met iem. (een kind bijv.) gaan
wandelen. ZoniievInOrt, w. = rijtoer (in een
rijtuig); zeil-, roeitochtje, spelevaart. conger'',
gang, m. = wandeling.eimileegeinger, m. —s,
— = wandelaar. eottaierVii er, 9,31. — (ber!.)
beenen. Spaiieeptati, m. = wandelplaats,
wandeling. SOniter'ritt, m. = wandelrit, rijtoer
(te paard). SOaiter'figit§, m. = langzaam
wandelingetje. eVager'itod, m. = wandelstok.
attectt, m. —(e)s, —e = specht.
8,Reeftlev, m. —s, — = spechter (oud drinkglas).
80ett, m. —(e)s = spek; er lit im S. = hij
is (een man) in bonis heeft 't ruim; er loll
ben S. gefrerien. babett = hij moet 'de schuld
dragen, heeft 't weer gedaan. fliettliOntidj,
aartig = spekachtig. sOed'batu§, m. = spek-,
smeerbuik. Iped'btittc§ig = spek-, dikbuikig.
elnd'boOtte, w. = boon. SpedIviito, w. =
speksaus. e0eltbiltiling, m. = spekbokking.
fRectleift', .fett' = spekvet, zoo vet als spek.
Spett'llgelOttntift, tr.; g firiebe, w.; =OTC m . =
spekilgezwel; -kaan; -nek.
SPett'llOnnbet, m.; .frcittbIer, m.; giant, tv. —
spekilhandel; -koopman; -huid (zwoord).
Iliee'fig = spekkig, als spek, zeer vet.
Spettlitiifer, m.; *flutnPen, m.; g tucben, m. =
spekfltor; -klomp (klomp spek); -(panne)koek.
Spettliiie, 'Iv. = tuinkamperfoelie.
eVetilittabe, to.; gnat* w. = spenmade; -muis
(vleermuis).
epeenneite, tv. = koolmees. eOett'utelbe, Iv. =
bingelkruid. 00eit'ntellev, I. = spekmes.
eVedicinteiber, m. = speksnijder (walvischvangst). epedifttnitte, tv. = sne(d)e, lap spek.
elmale4tuatte, tv. = zwoord, zwoerd, zwaard.
ZOett'leite, ttt. = zij(de) spek; mit ber aBurft
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nad) ber S. werfett = een spiering uitgooien
om een kabeljauw te vangen.
epeitliftein, m.; .Wattft, m.; =Wiirfel, m.;
.tounn, m. = spekllsteen; -bulk (smeerbuik);
-dobbelsteentje; -worm (-made).
expedigeren, ver-,
fOebie'ren, fd)w. (b.)
afzenden. Spebiteur', m. —s, —e = expediteur.
—, —en = expeditie, verZOebitioni ,
zending.
ZOebition#'11614, 1.; . fiebilOven, $1.; ineKtift,
1.; -tjanbel, m.; .orobillon, w. = expeditiellboek; -kosten; -zaak; -handel; -kommissie.
ZOeecii (spr.: spietsj), m. —es, —e(s) = speech,
rede(voering), toespraak.
(slicer, In. —(e)s, —e = speer, spies, lans.
speer-, lansvormig.
fOeerfOrmig
m. = speerruiter, lancier.
eoey beden, 1. = spuwbakje, kwispeldoor.
—n = spaak; spaakbeen;
(50eVc§e, w.
..n greifett = (fig.) een spaak in
in bie
't wiel steken.
m. —s = speeksel, spog.
brule, = speekselklier. etienfottluii, m. —
speekselvloed. ZOci'efiefteder, m. = flikflooier,
strooplikker. ZOerdiellederei, w. = flikflooierij enz. (soentetiode, w. = spuugkwijlwortel.
lok. ZOei'OeftourVel), w.
fcbw. (I) ) = spuwen, kwijlen.
fini'd)ett, fd)w. (b.) = (een mei) speeken.
cspei'cijettrab, f. = spaakwiel.
(graan-, voorraad)—s,
speilfor,
zolder, voorraadschuur, magazijn; in ben S.
briugen = opslaan. fOeiliern, fd)tv. (b.)
zolderen, bergen, opslaan.
fOel'en, ft. (1.) (id) fpeie; fpie; fpie(e); fpeiel ge.
fpien) = spuwen, spuwen; vgt. 1euer, (Z5 alle.
soetier,
spuwer.
I. ZOeVer, m. —s, —
1. = Spiers.
= spuigat.
m. —(e)s, —e = sleutelbloem; valeriaan.
m. —(e)s, —e, Zoeller, m. —s,
spijltje, houten pen, pin (voor worst enz.).
speten, pinnen.
Weiler**, id)ww. —, —It = spijs, voedsel, gerecht,
maal, schotel; meelspijs ; metselspecie, mortel;
(klok)spijs. elierteautt, 1. tafelbeambten,
-dienst. elicileanOlt, W. = spijsinrichting;
restaurant; (scherts.) mond. ZOeFfea0Octrat, m.
= voedingstoestel. ZOeilebier, 1. tafelbier.
eperfetivei, m. = spijsbrij, chijm. Zoelleelo,
1. = (konsumptie)ijs (vanille-, koffieijs e. d.).
ZOel ifegefeli, 1. spijswet. ZOel ifebabtt, m. =
voedingskraan. eoeFfebau4, 1. = eethuis,
restaurant. eoelletantitter, w. = voorraad-,
voedingsproviziekamer. Zpeiletattat, m.
kanaal. eliciletarte, m. = spijskaart, -lijst.
m. = voorraad-, prov'.ziekelder.
0/iet'letitbelf, m. = kalkbak. ZOeigleinelfter,
m. = spijsmeester; (in 't klooster) schaftmeester.
fOeilen, fd)tv. (b.) = spijzen, eten; voeden (ook
fig.); spijzigen, (te) eten geven ; (elite Tlafd)ine,
eltten lad)) voeden; (einen mit teeren toffnutts
gen) paaien; wilnicbe roobi 3u 1.1 = eet smakelijkl 60eilestrolge, = opeenvolging, orde
van de spijzen, menu. ZOeileopfer, = spijsoffer. eoeileorbnung, W. = orde van de
gerechten, menu. ZOei'leOuntOe, w. = voedingsspijsresten. ZOel'.
pomp. CO/le-vette, 131.
voedingspijp; (ook) slokdarm.
ferobr, 1.
spijsbuis, slokdarm;
socuicrOkrt,
eetzaal.
voedingspijp, 2011004 m.
maagsap. god*.
11I,
60di ffinitr

iperrelt

farant, m. = etenskast. ZOerfetift4, m. =
eettafel. ZOeilebentil, 1. = voedingsklep.
eoeileborrici)tung, tn. = voedingstoestel.
ZOeileiongen, m. = restauratierijtuig. spetle.
= voedingswater. 0,kiletneitt, m. =
tafelwijn; avondmaalswijn. Stiei'letazt, m. =
waard, gaarkok. ZOeFfeWittf4aft, w. = gaarkeuken, restaurant. ZOeiltiettet, m. = spijskaart; (keuken)menu. ZOeile5eit, tv. = etenstijd. ZOei'leaimuter, 1. = eetkamer. ZOeilung,
tn. —, —en = spijziging, onderhoud, voeding.
ZOeltalel, m. u. 1. —s, — = spektakel geraas,
getter, lawaai, leven. 10ertalein, fcbtv. (ti.) =
spektakel maken, lawaaien. ZOettalelitiid,
1. = spektakelstuk. fOeftatul5W, .. Tod =
rumoerig, lawaaierig.
Zinftreattaltife, tv. = spektraalanalyze.
ZOettroffolr, 1. —s, —e = spektroskoop.
ZOeflrum, 1. —s, tra u. tree = spektrum.
m. —en, —en = spekulant. ZOeftt.
lation', w. —, —en spekulatie: overdenking,
-peinzing; gewaagde handelsonderneming.
ZOetutatiottWtrifid, spekulatiekrisis.
ZOefulationWOOler, 1. = spekulatiepapier,
spekulatief fonds.
spekulaas. ZOefulatittO.
ZOetutaliu6, m. —
utiinsben, 1. = spekulaasje.
TOefulatib' = spekulatief: nadenkend; ondernemend, waaghalzerig, gewaagd. fOefulie'ren,
fcbw. (1).) spekuleeren: nadenken, peinzen;
gewaagde zaken doen; 't oog hebben (op).
ZOe'ruium, f. —s, ..la = spekulum, spiegel.
10eflen, fd)ro (1.) = (nbb.) splijten.
m. —(e)s = spelt (soort tarwe).
= spelonk, hol, schuilZOelun'te, tv. —,
hoek krot; kroeg.
= baard
SOeta zle Spelt. Zoet'ae, w.
= vol kaf.
(van de aar), graanhuls, kaf.
ZOeltabet, w. = (gwst.) speld.
ZOetti cer zie epen3er.
fOettba'bel = royaal, mild, vrijgevig. gott'be,
w.
—n = uitdeeling; gave, gift, geschenk.
lOen'ben, (1.) = geven, schenken; (6aben)
uitdeelen ; lob f. = lof toezwaaien, een pluimpje
geven; (einem bas 9Thenbmab1) toedienen.
ZOett'ber, m. —s, = Bever, schenker, wet.
doener. ZOenbiberr zie Spenbnogt. 10enbie's
yen, fd)tn. (b.) = spendeeren, (ten beste) geven.
ZOenbier'Oofett: bie Sp. anbabett = een royale
but hebben. ZOen'buttg, —, —en = toediening (van de Sakramenten e. d.); schenking.
(sPettb'bint, m. = armvoogd.
ZOen'eler, m. —5, — = (gwst.) blikslager.
ZOen'ier, m. —s, — = spencer, lijfje.
sperlier, m. —s, — = sperwer.
00erettectett, ZOeren'aien mad)en = komplimenten maken; tegenstribbelen.
ZPer'fiet, m. —s = spurrie.
ZOerling, m. —s, —e = mosch, mosch;
S. in ber banb ift beffer ale 3e1)n (ale eine
Zaube) auf bem Zacbe = e6n vogel in de hand
is beter dan tiers in de lucht. epetlittgOatiagei,
m. = parkiet.
etiev'ma, 1. —5 ..men u. —ta = sperma, zaad.
aPermaieli, 1. —s = spermaceti, walschot.
ZOevirab, 1. = palrad. pereatt'nettoeir ---wagenwijd.SOen'Onum, m. = sluit-, slagboom.
elierebrutf, m. = gespatieerde druk. sown,
W. —, afsluiting, sluitboom, hek; blokkade ; opstopping; stuwdam; verbod van inof uitvoer. fOer'ren, Tito). (1.) (eine Straf3e,
einen tafen) afsluiten; (einem ben Deg) ver5perren; (etnen inc5 Oeftingnis) opsluitoui ginen
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aus bem battle 1. iem. buiten de deur sluiten ;
(eitt 91ab) remmen; einen &Mitten 1. =
't inkomen van een geestelijke inhouden; (bie
5ud)rtabett, 3eilen) wijd, ruim drukken,
spatiöeren; (bie Oeitte) wijd uiteenzetten; fie)
1. = zich verzetten, tegenstribbelen, komplimenten maken.
SOrritort, 1. = sperfort. 50erv'gelb, 1. = tol,
poortgeld. Zperegefet, 1. (wet ter invoering
van een) prohibitief recht; (ook) wet, waarbij
't inkomen van geestelijken ingehouden wordt.
SOeregetriebe, 1. = palwerk. e0evegitt, 1. =
losliggend, niet ingepakt vrachtgoed (dat dus
veel ruimte inneemt). 6#erebafett, m. = looper;
sluithaak, klink, pal. e#erv'ti ol & , 1. = prop (in
den mond), knevel, breidelstok; spalkhout;
dwarshout.
14merig = versperrend, belemmerend; onbeholpen; 1p.. es Out = Sp errgut.
SPerefegef, m. = pal (in een horloge e. d.).
sOervitette, w. = deur-, afsluit-, sperketting.
= windklep (v. h. orgel).
SPerefIOW,
sPereflinfe, to. = pal. 60ererab zie Sp errab
00erefitt, m. = stalles(plaats). ePereitunbe,
to. = sluitingsuur, poortsluiten. SOeveltittent,
1. = afsluitingsstelsel (bij in- en uitvoer).
eVeerung, -, -en = (af)sluiting, versperring, blokkeering, blokkade, verbod van
in- of uitvoer. 0#eretiorvit§tung, to. = palwerk. tliervituett = wagenwijd. SPerettlett
1. = palwerk. eperegit, zie Sp erritunb e.
gOelett, $1. = (on)kosten. tOelentrei = vrij
van kosten. e#elemtota, ,,verOttuttg, to. =
onkosterekening.
SOe'itif zie Spe3i.
e,pe i ever -, -en = specerij, kruiderij.
Stielerei'btittblev, m. = kruidenier, drogist.
speaevel'fitte, w. = specerijkist, seroen.
60eievertabett, m. = specerij-, kruidenierswinkel. Speieveilnaven, q31. = kruiderijen,
kruidenierswaren.
zie Gpe3tal I.
I. soe itar, m. -s, -e speciaal, boezemvriend. II. Spe3tar, 1. -5, -e = een groot
glas wijn van 1/4 flesch, kalkoentje.
00e5ial'av3t, m. specialiteit, specialist.
Speiiallertt§t, tn. = speciaal (partikulier)
bericht, sp. rapport. Speitalifat§, I. = speciaal,
bizonder vak, specialiteit. Z0e3talitveunb zie
= specialiteiten,
Sp e3 taI I. SPesialiett,
bizonderheden. toegalifte'ven, 1cbto. (b.) =
-en =
specializeeren. Simitalifte'rung,
specializeering. epegatiff , m. -en, -en =
specialist, specialiteit. tv. -, -en
= specialiteit (bizonderheid, lievelitzgsvak).
Spelialitirtentonter, f. = specialiteitetheater.
SPegiarfarte, to. = speciale, afzonderlijke
kaart. ZUeital'relerbe, = (hand.) extrarezerve. peaieff' = speciaal, bizonder, afzonderlijk, in bizonderheden.
80e'3ied, - = species : soort; hoofdregel,
-bewerking (uit de rekenkunde); theeachtig
geneesmiddel.epe'biebliburaten, m.; .tafer, tn.
speciesIldukaat; -daalder. SpeatOfatton', w.
-, -en = specifikatie, (opgave van de) bizonderheden. 1. -s, . fa = specifiek
middel. pealliftb = specifiek, eigenaardig;
1. . es Oetoicbt = soortelijk gewicht. Ineittibte's
ten, Rip,. (b.) = specificeeren (afzond,erlijk
opgeven). StIelinten, 1. -s, ..atimina = specimen; model, staal, proefstuk. 0)406' = opvallend, in 't oog loopend; schijnbaar, schijn.. .
= fuperfetn.

epic!.

C-.4W're, -, -n = sfeer, bol, kring.
601)irretuttultf, w. = harmonie der sferen.
101)4Yriftij = sferisch, bolvormig; 1.. e Zrigono.
metrie= (meest) boldriehoeksmeting.e0fiaroib',
1. -(e)s, -e = sferoid, afgeplatte bol.
-e = sfinks (een fabelachtig Bier,
ZObing, w.
een steepen beeld, een avondvlinder).
sWattler, m. -s = spiauter, spiauter, zink.
StAiraal, m. = gerookte paling. 1#1efett, icbw.
(b.) = lardeeren, spekken, doorspekken; (schoj.)
spieken, smokkelen; einem ben Oeutel 1.
beurs spekken, vullen; einen 1. = iem.
= gerookte
de handen stoppen. etsidigattb,
ganzeborst. Spitfltabel, w.
lardeernaald.
`VOld'bettel, m. = spiekpapiertje.
ePie'nel, -s, - spiegel (eig. en fig., ook
can een kanon, aan een schip, vlak veld in een
gewelf of onder een lijst, toestel voor leeuwerikevangst); ruitvormige maas (in jacht- of vischnet);
staart (van reein enz.). SOle'gelbefetter, m. =
verfoelier. 0#1e'nelbilb, 1. = spiegelbeeld,
spiegeling. Ipie'selblattr = spiegelblank,
(blinkend) als een spiegel. Spieigetbelfe, tn. =
plafond met spiegel, glad plafond. eWegeter,
-, -en = gespiegel.
SPiellefilei, 1. ; .tabtif, w. ; iiterbtett, 1. (sfet4terei,
to.) = spiegelllei; -fabriek; -gevecht (fig.
(schijn)vertoon, komedie).
sOie'neffeMer, m. = oogverblinder, kwakzalver. Ote'neffentter, 1. = venster van spiegelglas, spiegelraam.
ZoieigellIternrohr, 1.; qtat§e, w.; •folie, to.;
.fileter, M. ; glad, 1.-spiegelliteleskoop; -vlak;
-foelie; -gieter (-fabrikant); -glas.
tOiegelglatti = spiegelglad.
SOieigefflbilttbler, m.; obara, 1. = spiegelllkoopman ; -hars (vioolhars).
= zoo helder als een spiegel.
Stiiegetbiitte, = spiegelglasfabriek. 10Ie's
gefittt, ipteigefig = spiegelend, glanzend;
1. . e 9le3e = netten met ruitvormige mazen.
Sple'gellifarOten, m.; ',fatten, m.; ..fonnnobe,
to.; .febre,
= spiegellfkarper; -kilt (-kast,
-doos); -kast (bonheur du jour); -leer.
2,1ite'neftnetaff, f. = spiegelmetaal. fpie'neltt,
1d)o). (b.) spiegelen, weerkaatsen; schitteren;
torte 1. = een taart glanzend maken; fidj f. =
zich (weer)spiegelen; rid) an einem 1. = zich
aan iem. spiegelen. Spiegelpfeiler, m. =
penant.
SOiegetilvatinten, m.; +tat, m.; 44eibe, w.
-zaal; -ruit.
SOfe'nellitc4feifer, m.; m.; w.;
.fegtant, m. ; .stein, m. = spiegellislijper ; -kast;
-schrift; -sextant; -steen.
SOfeigelljteleffoO, 1.; .tifcbt4en, 1.; ',Mr, tr. =
spiegelfiteleskoop; -tafeltje (konsole); -deur.
spiegeling, weer8#ie'n(e)fung, to. -, -en
kaatsing. SWeigefaintntev, 1. = spiegelkamer,
-zaal. foienticbt,
zie iplegeficbt, .Iig.
esWele, w. - = lavendel.
Spieler, m. -s, - = (nbb.) (scheeps)spijker.
SVielerliaut, w. = spijkerhuid, dubbeling.
SWUM, f. = lavendelolie.
Spiel, 1. -(e)s, -e = spel; (sport ook) wedstrijd;
fie treibt nur ibr G. mit ibm = ze speelt, spot
maar met hem; 103 mid) aus bem G. = laat
mij er buiten; er bat babel bie banb im G. (li);
bas G. toenbet lid) = de kans keert; rtummes
G. = stil spel; getoonnen G. baben, getoonnen
G. geven = zijn spel gewonnen geven (ook fig.);
id) finite Ieicbtes G. mit ibm = ik had weinig
moeite met hem ; auf bem G. fter) en, aufs G. leten
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= op 't spel staan, zetten; ein 6. bes Wittbes,
bes 3ufalls = een spel, speelbal van den
wind, van 't toeval; vgl. ab f atten, f ling ett,
9J/tette. eOiel'art, w. = speelwijze, spel;
speling, varieteit. eOierball, m. = speelbal
(ook fig.). epietlattf, to. = speelbank.
SPiet'brett, 1. = dam-, schaakbord. (Spiel'.
bruber, m. = speler. epierbube, w. = loterijkraam. SOiercben, 1. -5, - = spelletje,
partij(tje). Spietibole, w. = speeldoos.
fOielen, fd)w. (b.) = spelen; (er fpielt) ben
.0boarbo = (voor) Odoardo; (er will) ben burn
1. = den mijnheer uithangen; nad) bem Oebar,
nom 1latt 1. = op 't gehoor, van 't blad s.;
(Mere Warbe) Ipielt ins Milli* = zweemt naar
't roode; bie Wafferfiinfte 1. laffen = de fonteinen laten springen; bie 5tanonen f. Jarrett =
't geschut laten s., laten werken; (er bat es)
f ..b geletnt= spelenderwijs geleerd; fitt um fein
Zermi5gett 1. = zijn vermogen verspelen: vgl.
Zlinbeful), Tede, (lleige, b aid) ens, 93o f.
fen, etabernacf, Streit, Terftecfen e. a.
spieler, m. -s, - = speler: spekulant;
akteur. epieterei', tn. -, -en = spel, aardigheid, beuzelarij, nietigheid, kinderachtigheid.
101e'levig = speelsch, speelgraag. fOie'levilcb
=speelsch,dartel.ZOiellorm, t r . zie epieiart.
ZOiellveunb, m. = liefhebber van spelen;
(speel)kameraad. ii3Oiel'fiebrattib, m. = gebruik
bij 't spel. SOierget)iffe, m. = helper, croupier.
COPiel'Ilgelb, 1.; •fienoffe, m.; .gefellfcbaft, tn. =
speel■ fgeld (inzet); -makker; -gezelschap.
SOlet'gefeli, F . = wet, regels van 't spel. eOiel'•
balm, m. = korhaan.
SOiet'llbaud, 1.; 00011e, w. = speelljhuis; -hol.
SPiel'bonorat, 1. = honorarium (van een
tooneelspeler). epiel'bubu, 1. = korhoen.
SPiel'Ilfamerab, m.; ', fade, w.; ofaffe, w. speellikameraad; -kaart; -kas.
Gipiel'Ilflub, m.; •leitung, 113.; •Inauu, m. =
speelliklub; -leiding (regie) ; -man.
SPierlImarfe, w.; .0a0t, w.; •Ofenttig, m.;
%plan, m.; •plati, m. = speellifiche (-penning);
-pacht ; -penning; -plan; -plaats.
01601e1'ratte, w. = hartstochtelijk speler; speelsch
kind. SpieVraum, m. = speelruimte, speling;
speelplaats. ePierregel, tv. = regel van 't spel.
SPiel'Illarbeu, $1.; %Klub, w.; •itunbe w. =
speelligoed; -schuld; -uur.
SOielflifurbt, w.; •teltev, m.; iteufel, tn.; .til(4,
m. = speellizucht; -pot; -duivel; -tafel.
OPiel'ufg, w. = speelklok, klokkespel. atiierg
bevbevber,m.=spelbreker,-bederver; brekespel.
ZOiel'Ilbertrag, m.; ■Waren, $1.; .Warettge•
14iift, 1. = speellikontrakt; -goed; -goedwinkel.
epiellnert, 1. = speelwerk (van een uurwerk
en fig), carillon; speelgoed.
sOterlituut, w.; wit, tr.; 0 3eug , f.; slimmer,
1. = speelliwoede; -tijd; -goed; -kamer.
Spier, m. u. 1. -(e)s, -e = sprietje; spirea.
SOlevAets, 1. -5, - = sprietje, spiertje,
klein beetje. ZOie've, iv. -, -It = spier,
rondhout, hulpra.
OPier'(1)iug, m. -s, -e = lijsterbes, sorbeboom; spiering (ook fig.). SOierlingbbaum,
ttt. = sorbeboom, lijsterbes(seboom).
ePieettaube, tv., •ftvauc4, m. = spirea.
Sole j, m. -es, -e = spies, piek; spit; onvertakt gewei van een hert; ben 6. umfebren,
umbreben = (fig.) den aanvaller met diens
eigen wapens bestrijden, aanvaller worden
(in plaats van verdediger); (er bat) G .. e =
moppen (geld); ftreiett wie am 6. =
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schreeuwen alsof men vermoord wordt. Spier.
bod, m. = spiesbok (einjarig mannelijk hert).
ePierbiirger, m. = kleinsteedsch, bekrompen
mensch, kruidenier (fig.) fOieffbiirgerlicb =
kleinsteedsch, bekrompen. Opieirbiirgertuut,
1. = kleinsteedschheid, bekrompenheid, kleinzieligheid. SOferbrefiev, m. = spitdraaier.
ZOieffeilen, 1. = punt van een piek.
fOielen, fd)w. (b.) = spietsen. eoleler, m.
-9, - = spieshert (Unjarig hert); (ook) tijdelijk
onderwijzer en = Spief3bilrger. ceOteirge•
Tette, m. = spitsbroeder, bentgezel, medeplichtige. SOieirgiani, m. = spiesglans,
antimonium. eOieffftivicb, m. = spieshert
(Unjarig hert). Ipielig = spiesvormig; (metaal)
bros; (leer) slecht gelooid; ook = fpier3bilt.
g er lid). SPiet'vuten, 931.: Cp. laufett =
spitsroeden loopen. epieirtager, m. = spiesdrager.
(sou, 1. -(e)s, -e = spil, windas, kaapstander.
sOilla'ae (spr.: . .laazje), to. - = spillage
(verlies, schade van koopmanswaren op schepen).
SOill'bnunt, In. = spilboom staak; ook =
Gpittbeibaum. ZOIT'le, I r . -, -tt = (gwst.)
spil, spinnewiel. PiVierig, fOitlent = mager,
stakerig, houterig; f. ..e seine = spillebeenen.
esOill'aelber, q3l. = speldegeld. spilling, m.
-s, -e = gele pruim. Ipiti'vig zie fpillerig.
eOill'ma g e, m. -tt, -It = spillemaag, verwant van moederszijde. SOilitleite, w. =
(verwantschap van de) vrouws-, moederszijde.
Spinal'... = ruggemergs..., ruggegraats ...
e0ittat', m. -(e)s = spinazie.
SOW), 1. u. tn. -(e)s, -e = spint (oude maat)
en = soittibe, tv. -, -It = spinde, kast.
ZOin'bet, tr. -, -11 = klos, spil, spinnewiel;
spil (in allerlei bet.). epin'belbauut, m. =
(plant) kardinaalsmuts. ZOIWbelbeine, $1. =
spillebeenen. foitebeIbiime, %Wive = zoo dun
als een staak, mager als een hout. fOin'bet.
farmig = spilvormig. sobebelutaftev, m. =
klos-, spilmaker. CtOittibelpreffe, w. = spil-,
schroefpers. Spitt'beiltiule, w. = zuil met
een bulk. 0,1)Itt'belliOttede, w. = spilhorenslak.
ZOitt'belleite, w. zie = Gpillfeite. sobt'bel.
tre00e, w. = spiltrap.
CSOinb'but, m = (scherts.) hooge hoed.
flAtiblern, Id)w. (I).) = 't haar verven.
60ineft', m. -s, -e = spinel (een robijnsoort).
ZOinett, f. -(e)s, -e = spinet (oud klavier).
SOltut'afer, m. -s, - = (zeilsport) spinnaker
(een groot driehoekig zeil, tegenover 't grootzeil).
10iun'bav = spinbaar. it, #in'ne, tn. -, -it =
spin. fOitt'nefeinb': einem 1. fein = iem.
doodelijk haten. Ipin'tten, ft. (b.) (id) fpinne;
fpann; fpiSttne; fpinne! gefponnen) = spinnen;
(tabak) spinnen, ineenrollen; lRbnfe 1. = listige
streken bedenken, intrigeeren. eOttettettgeg
Webe, • teli, strebe, 1. = spinneweb. epin'tter,
m. -s, - = spinner. ZOimtevei', w. -, -en =
spinnerij. epiulteritt, to. -, -nen, SOintt'frau,
w. = spinster. SOittnifaler, w. = spinvezel.
SOimi'getrebe, 1. = spinneweb. e0inttlirtuO,
1. = spinnerij; spin-, rasphuis. SOitttt'Olitte,
w. = spinkooi (voor de zijdewormen).
SOinn'Ilmalrbine, to.; 'tab, 1.; /ram, m. =
spinlimachine, -newiel; -rokken.
SOinu'illibule, W.; .1eibe, tr.; Pftube, w. =
spinllschool; -zijde; -kamer (ook: avondkransje).
Spittnitubeneritifilung, w. = vertelling aan
't hoekje van den haard. epintilueb, 1. -(e)s,
-e e= spinneweb. SOinuluebteger, tn. =raagbol.
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101106' = netelig, lastig.

elfin°la, in. = Spinoza. soffte06intui, --

Spinozisme, leer van Spinoza, pantheisme.
I. pint, 1. —(e)s, —e = spint (oude korenmaat).
II. etiint, m. u. 1. —(e)s, —e = vet; spint
zachte hout onder de bast).
14gittilie'ren, (d)w. (b.) = nadenken, peinzen,
mijmeren, piekeren.
pion', m. —s, —e = spion (ook aan 't venter).
SPiona'Re (spr.: ..naazje), to. —, =
spionnage. fpionie'ren, icbw. (b.) =spionneeren.
SPionieverei', w. —, —en = gespionneer.
..ben
spirea.
SPitira, SOirtre, w.
= spiraal-, schroefvormig. SOivat'=
bobvev, m. = spiraal-, schroefboor. Spivale,
= spiraal(lijn). IpirailBrutig =
w.
spiraalvormig. w. spiraal(lijn).
spirant', m. —en, —en = spirans, schuringsgeluid.
spirillen, schroefvormige
SOiritlen,
bakterien.
m. — = spiritisme. SOiritiff,
m. —en,
= spiritist. fpiritiltiM =
spiritistisch. Spititualle), m. len, .. len =
spirituaal: raadgever in gewetenszaken; streng
Franciskaan.ZOiritualien, 431. = geloofszaken.
apivituatiWutuO, m. — = spiritualisme (leer
van 't wezen van den geest). m.
—en, —en = spiritualist. fOirituatilti40 =
spiritualistisch. SPiritualite, to. — = spiritualiteit, ('t) geest-zijn. luivituett'
spiritueel,
=
geestelijk, geest... apirituolen,
spirituoza, spiritualien, sterke dranken. SW.
vitud, m. — u. = spiritus, wijngeest,
alkohol; geest. 1,1)CrituOartig = spiritusachtig.
SPI'vituOtampe, w. = spirituslamp. spi'vituO.
Wier, m. = spiritus(toe)stel.
ePitat', 1. —s, . Adler = hospitaal, ziekehuis.
SPitarlIbranb, m.; .prebiger, m.; 1.;
.Dertvaltev, m. = hospitaallikoorts; -geestelijke;
-schip; -direkteur.
SPitlet, 1. (u. m.) —s, — = hospitaal, ziekehuis, oud-manne- of vrouwehuis. Spirtelfvau,
tv. = oud vrouwtje (uit een gesticht), bestje.
CfOittler, m. —5, — = hospitaalzieke, -bewoner ; -direkteur.
I. 91bi. = spits, puntig, scherp, snibbig;
1.. er Oinfel = scherpe hoek; 1. ..e 91eben =
scherpe woorden; 1.. e 9Intwort = scherp,
snibbig antwoord; etw. 1. friegen = iets begrijpen, snappen. II. m. —(e)s, —e =
spits, keel-, herdershond; roes; er bat eitten
G. = hij heeft 'm om, is aangeschoten.
m. = hoornaambeeld. Spilybart,
m. = puntbaard, sik. Spilybergen, 1. —
Spitsbergen. aptirbogen, in. = spitsboog.
sPilYbogenitit, m. = spitsbogestijl. Spit',
beim, m. = spitsboor. Spilybube, m.
spitsboef, schurk, schelm.
ZOili'bubenlibanbe, m.; p aelittt, 1 . • gftveicO,
' -streek.
m. = (spits)boevellbende; -gezicht;
w. —, —en = (spits)boeverij,
schurkerij, schelmerij. (spits)boevig, schurkachtig.
46,01.00en, 1. —s, — = spitsje; puntje; pijpje;
keesje; roesje. (ovule, w. —it = spits
(van toren e. d.), punt (van pen, naald, mes,
wijzer, neus, sigaar), einde (van tafel, draad), top
(van berg, driehoek, boom, vinger), nok (vandak),
hoofd (van leger, onderneming, bestuur); (hoogere
wisk.) keerpunt; (gesproken) scherp woord, zet,
steek; (geldhandel) onverdeelbare rest; an ber
iteben, rid) an bie Z. itellen a aan 't hoofd

n
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staan, zich aan 't h. plaatsen; (1ein 91ame)
ftebt an ber G. = staat bovenaan; bie G ..n
ber ZebiSrbett, ber 91egierung, ber (5elfilicbfeit
de hoofden van 't bestuur enz.; (bie Cade)
ftebt auf ber G. = staat op zijn kant, op omvallen; auf bie G. treiben = tot 't uiterste
drijven; vgl. bieten, 3igarrettipite, epiten
puntijzer, scherpe steens011'eilett, 1.
beitel.
m. —5,
= stille agent,
politiespion. —, —en= spionnage
(van wege de politie). SOitiettunt, 1. = spionnagestelsel.
I. Zpifien, = kant; geflOppelte G. = gekiopte, gekloste kant; vgl. flOppein. II. 11)it'i.
5en, idm. (b.) = spitsen, puntig, scherp
maken; een punt aan (iets) maken; (bie
Dbren) spitsen; bas 9Jlaul, ben 9Nuttb i • =
een spits mondje maken; f idj 1. = scherp,
in een punt uitloopen; lid) auf (ltfl.) I. = zich
op iets spitsen, erg verlangend zijn naar iets.
SOitlenavbeit, to. = kantwerk.
m. = mouw met kant. fOitlenartig = kantachtig, op kant gelijkend. SOW3enbelath m. =
kanten belegsel, k. garneering. Oitieune.
Villa, 1. = kanten plooisel. epit'aeugelOiift,
1., •OaubeI, nt. = zaak, handel in kant. (BOW.
3en0aube, w. = kanten SOit'aeutteib,
1. = kanten japon. SPit'ienflOpPet, m. = klos.
kantwerkster. Zpit'.
e#it'3entti300tevin, m.
aettfttiOter, m. puntafsnijder.ZOit'aenfvagen,
m. = kanten kraag. Zoirottleittung, —
maximum vermogen. Spitlen0apier, 1. = kantpapier; (papieren) kastrand. SpitpulcOat, m.
= kanten sjaal. SOit'aeniCeiev, m. = kanten
sluier. SOit'aeuitict, tn. = kantsteek. SPit3eit.
tudj, I. = kanten (zak)doek. Zoitlemped,
=kant(werk).
SPitrfeite, = puntvijl. fOilrflubig = spitsvondig, gezocht. Spilyfinbigfeit, tn. —, —en =
spitsvondigheid, gezochtheid. SOiCflOte, w. =
spitsvormige orgelpijp. Spiirgla6, 1. = punt-,
champagneglas. Spiti'grattate, w. = puntgranaat. Soilybacte, .0aue, w. = punt-,
pikhouweel. SOilybaututev, m. = pik-, punthamer. SOityliengft, m. = klophengst. SpiC.
but, m. = punthoed.
1Pit'aig = puntig, scherp, bijtend, snibbig;
spichtig. ZOit'aigreit, w. —, —en = puntigheld enz.
ZOitriopf, m. = punt-, spitshoofd, -kop, (fig.)
listigaard.
= punt-, spitshoofdig,
-koppig. Spilrfugel, = puntkogel. spit''
made, w. = teekenend opschrift, karakteristieke naam. SIAlrutauf, 1. = spits-, puntmuil,
-bek. epitymaud, w. = spitsmuis. OW.
mei et, nt. = punt-, frontbeitel. (6011rname,
m. bijnaam; mit G
6 genannt = bijgenaamd H. SpiCnafe, w. = spitse, puntige
neus, puntneus.
= met een
spitsen neus, spitsneuzig. SOilypfabi, ni. =
puntpaal. tv. = schrob-, steekzaag.
SOitrlifute, w. = puntzuil; pyramide, obelisk.
1,041viuflig = scherphoekig. Spilytuott, 1. =
scherp, bijtend woord.
—s, —glen = spicilegium,
Z/naile'gium,
arelezing, nalezing.
SOeen (spr.: splien), m. —s
spleen, landziekigheid.
= splinter, spaan; lobelia.
epteile,
[101eilen, ft. u.
(f). u. 1.) (id) ipieir3e;
1013 u. fpiette, ipliiie u. ipleir3te; iptetet

gelplifien u. geipiefft)
(zm,) splitsen.
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fOlenbib'
kostbaar; vrijgevig, mild.
(splint, m. —(e)s,—e=(gwst.)spint(Izachtehout
onder de schors); ijzeren wig; puntig haakje.
eRtin'ter (nrbb.) zie Splitter.
(Wit, m. fres, ffe = splinter ; (ook) barst
(in spiegel bijv.). fcbin. (b.) = (een
touw) splitsen; aneinanber fp'. = splitsen.
SOlittes, m. —s, — = splinter, schilfer, snipper.
fOtittevig = splinterig, vol splinters, vol
klooven, springend (van de huid). folittent,
fcbw. (b. u. 1.) = splinteren, splinters maken, in
splinters gaan. Iptitlentadt = spiernaakt.
fOlitterricOte(r)n, fcbro. (b.) = vitten, muggeziften. CeRtitterric4ter, m.
vitter. fOtittrig
zie iplitterig.
sporco, brutogewicht.
Sp°.
sOolianti, m. —en, —en = spoliant (wegens
berooving aangeklaagde). w. —,
—en = spoliatie berooving. Spoliett, qm.
spolien: buit(gemaakte wapens). fRollie'ren,
(b.) = spoligeren: berooven.
—n = (nrbb.) sponde, bed.
eRott'be, w.
fRottbelit4 = spondeisch. ZOonbe'u6, m. —,
..been
spondefis (een versvoet: — —).
'pouf alien, F31. = verlovingsplechtigheid.
fRottlie'ren, id)w. (b.) = 't hof maken.
fRontan' = spontaan, uit-zich-zelf. Soonta•
neittit, w. —, —en = spontanefteit.
SOosa'bett, $1. = Sporaden (eil.) fRosa'biltb
= sporadisch.
spor'eo = (3 ft.) bruto; vgl. 6p o r f o.
80o're, m.
—n = spoor, kiemkorrel.
00o'renic4lcu§t, ID. = Sporeslag. soirver, m.
sporemaker.
—5, —
ORbeget, m. —s = spurrie.
10e'rig = schimmelig.
Spirt, m. —(e)s = spurrie.
GRov'to 1. —s = bruto(gewicht); vgl. sporo o.
Sporn, m. —(e)s, Sporen = spoor (miter-,
hanespoor); prikkel; er bat ficb feine Sporen
nerbient = hij heeft zijn sporen verdiend.
1Poneartig = spoorvormig, bijwijze van
spoor. ZRosn'btunte, /D. = bane-, ridderspoor.
fRov'nen, fcbw. (b.) = de sporen geven, aansporen, -zetten; van een spoor voorzien.
sOortilut,
gespoorde voet.
SOosn'llOalter,m.; •iebev, 1. ; .viibc4m1.; •siemen,
m. = spoorlidrager; -le(d)er; -wieltje; -riem.
fRorteitetig Witte) = (van een paard) niet
aan de sporen gehoorzamend, koppig.
ftreil§&
spoorslags, ventre-k-terre. (Om'•
triiges, tn. = spoordrager.
SPort, m. —(e)s = sport.
aRov'tetn, ¶3l. (rechts)kosten; bijverdienste,
emolumenten. SR orlettage, w. = tarief van
onkosten.
te.60ostliebtsber, m. = sportsman, liefhebber
van sport. 1Portlict, •uttitig sportief,
sport... ; fportlicbes Ereignis = gebeurtenis op
sportgebied. Sportplath m. sportterrein.
spovtWutan (spr. . .mên); m. = sportsman.
SPott, m. —(e)s = spot, bespotting; feinen
S. mit etw. treibett = den spot met jets drijven,
met lets spotten; es ift ein S. = 't is heel min;
vgl. C dab e. Cipott'beuetuniug, tD. = spotnaam. eRottbitb, f = spotprent, -beeld.
IR ottbittig = spotgoedkoop. Soottbrollet,
w. = spotlijster. ZpOttelei', w. —, —en =
spotternij, spot. IpOtletu, id)w. (b.) (fiber 9Iff.)=
spotten, den draak steken (met lets). 'Rotten,
idm. (l.) (iiber %ft) = spotten, den spot
drijven, den draak steken (met lets), (lets)
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belachelijk maken; [eines tinges 1. = met jets
sp.] ; bas Ipottet alle y $efcbreibung = dat spot
met alle beschrijving, laat zich niet beschrijven;
[Oott Iti13t fid) nid)t 1. = God laat niet met
zich sp.]. ePOtter, m. —s, — spotter,
spotvogel. csOtterer, tv. —, —en = spotternij,
spot, grap. eoettgebot, 1. = bespottelijk
(belachelijk) laag bod.
Soott'llgebi*, 1.; • 9eift, m.; . fiettlehter, 1.;
•getb,
= spotligedicht; -geest; -lath; -geld
(-prijs; fur alit .gelb voor een prikje).
Ipat'tile4 = spottend, ironisch, spotachtig,
[bespottelijk] ; ein 1. . es Vicbeitt = een spotlachje. Spattlev, m. —5, — = spotter, spotvogel. Zpotelteb, 1. = spotlied. eRottluit,
w. = spotlust. 1,00trtultig
spotziek.
eRott'llnante, m.; •Osei0, m.; •rebe, w.
spotllnaam; -prijs; -rede(voering, -woorden).
fRottiOtec§t = heel slecht, reuzeslecht.
SOott' ll grift W. ; . flutt, ID. = spotlischrift
(satire); -zucht (-lust).
fRottfficttig = spotziek. ZRottbogel, m. =
spotvogel. fRottlueile = spottenderwijs. fRott•
= spotgoedkoop.
S. p. r. (sub petitions remissions) = mit bey
IBitte um 3urfidienbung.
= fp rid): spreek ult.
SOraWIltibttlidgeit,w., sattettiitner, V.; gamut,
w. = taalllovereenkomst; -oudheden; -armoede.
sOvat4'bint, m. = bouw, struktuur van de taal;
zinbouw, syntaxis. eRvadybenterfung,
—
opmerking over de taal, taalkundige opmerking. SputAe, w. —tt = spraak (spreekvermogen en wijze van spreken), taal, tongval;
bie S. verfagte ibm = hij kon niet spreken;
etw. Bur Spr. bringen = lets ter sprake, to
berde brengen; Bur S. locomen = ter sprake
komen. Soracireigettfteit, w. = taaleigen(aarmet
digheid), idiotisme. fOra'cbentuttbig
de talen op de hoogte. spra'Oenbetivirrung,
w. taal-, spraakverwarring. euraiblebter,
m. = taalfout; spraakgebrek. Sosadyfertigteit,
tn. = vaardigheid in 't spreken, bespraaktheid.
ORsac§lifosittes, m.; •forichuttg, tv.; •gebiet,
1.; % gamut% m. = taallivorscher; -onderzoek
(-studie); -gebied; -gebruik (spraakgebruik).
SOvatirlIgelebriantfeit,
•geleftste(r);
= taalligeleerdheid, -geleerde ; -wet.
SOract itAgiette, /D. = spraakhygigne, hygienisch spreken.
SOsaCifennes, m.; •fenntniO (grunbe), /D. —
taalllkenner (-kundige); -kennis (-kunde).
fRiacfrfunbig = taal-, spraakkundig. eOrat§'.
funbige(v) = spraak-, taalkundige, talekenner. eputiOefge,
= spraakleer, -kunst,
grammatika. cepracbleOver, m. spraak-,
taalkundige, grammatikus; taalleeraar, -onderwijzer. SPraWieibettbe(r) = spraakgebrekkige. fOrtut'lle0 = taalkundig, taal.
sprakeloos, stom, verstomd.
eRvadrtofigteit, tn. — = sprakeloosheid enz.,
vgl. jprad)los. eOratt'uteitter, m. = taalmeester. eVrattlnettnerei, = taalvermenging, ('t) veelvuldig gebruik van vreemde
woorden, koeterwaalsch. Soradytteu(e)ser,
m. taalvernieuwer, neoloog. elnarO'neue•
sung, w. = taalvernieuwing, nieuwe taalvorm,
neologisme. sorWorgan, 1. = spraak-, spreekorgaan, -werktuig.
eintub'llvegel, w.; •ultan% tv.; •reiniger, m. —
taallIregel; -zuiverheid ; -zuiveraar (purist).
foratt'risttig = taalkundig juist. elnaM'ridp.
Ogren, w. = juistheid, korrektheid (in de taal).
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Oratb'roi)v, 1. = (scheeps)roeper; spreekbuis.
SOvadrItta#, m. = taalschat. alnarbitVaud),
m. = spreekbuis.
eOrtut'llfOniliev, m.; .itarung, w.; .ftubium,
1. = taalllfout; -gebrek (spraakgebrek); -studie.
SOrattlifibung, W.; .untervidit, m.; sber•
Weyer, m.; .bevberber, m. = taalfloefening;
-onderwijs; -verbeteraar (-hervormer; ook
spraakverbeteraar); -bederver.
SPratt'berein, m. = filologevereeniging. 100Wbetgleic4enb = taalvergelijkend. eprarb'
bergielOung, w. = vergelijkende taalstudie,
taalvergelijking. SO-ratt'Werfieug, 1. = spraakorgaan, -werktuig. fOrattlyibrig = taalkundig
onjuist, in strijd met de beschaafde taal.
Sinct*Wiffenic§aft, w. = taalwetenschap.
WarIan, fOrat'aeln, fd)w. (b.) = knetteren,
spatten, spetteren.
SprecO'Oparat, m. = spreektoestel. 04netWart,
W. = spreekmanier, manier van spreken, taal.
fOre'c§en, ft. (ti.), (bu fprid)rt; fprad); fpretd)e;
fprid)! gefprod)en) = spreken; uitspreken;
(Wran3i5fifd), itnfinn, bie W3abrbeit) spreken;
(einen) spreken; (er ift tticbt 3u) spreken; mit
einem non (fiber) etw. 1. = met iem. over iets
spreken; ba wir gerabe non Oiicbern 1. = van
boeken gesproken; bas fpricbt fiir, gegen ibn =
dat spreekt, pleit voor, tegen hem; (er ift
nid)t gut) auf mid) 3u f . = over mij te
spreken; (eitt Udell, ben Gegen fiber (9Iff.),
emit 15 ebet) uitspreken; vgl. et butt d). foreAeub
= sprekend; eitt f ..er 3eweis (it). Spre'rf)ev,
m. -s, - = spreker, woordvoerder, redenaar,
conferencier; (in (nglattb) speaker (prezident
van 't Lagerhuis). SOre4'maldiitte, w. = fonograaf. Zpvett'itunbe, w. = spreekuur, -les.
elnecOlibung, w. = spreekoefening. ZOret§'.
Wart, m. -(e)s, -e = spreker, conferencier
(im Stabarett). eVrerb'Werfieng, 1. = spreekwerktulg eoreWi eUe, w. = spreekcel. elneM'.
Omer, 1. = spreekkamer.
spree, W. = (de) Spree. spreetualb, in. =
Spreewald. Spreelviitb(1)ev, tn. -a t - =
Spreewaldbewoner.
etivelo, to. -, -n = (nrbb.) spreeuw.
covet' w. -, -en = sprei.
SPreilet, Spreilen, m. -s, - = (nrbb.)
splinter, staan, spijltje. lOveille(Ott, id)w. (1.)
= splijten; (1.) (af-, ver)splinteren.
CiPreitibede, w. = sprei. epreile, w. -, -n =
uitgespreide mass y (bijy. koren om te dorschen);
zwade; sprei. fpreilen, id)w. (b.) = uitspreiden.
sOeile, w. -, -n = schoor, stut. fpreVien,
id)w. (b.) = schoren, steunen; (bie IBeine)
wijd uiteenzetten, (bie Winger) wijd uiteenspreiden; gerprei3t gel)en = wijdbeens loopen;
WO 10v. = zich uiteenspreiden; voornaam doen,
een hooge borst opzetten, pronken; g efprei3t
= aanstellerig, pronkerig.
spveng'arbeit, w. = ontploffings-, mijnwerk.
SOreng'biic§le, w. = springbus, petarde.
SPren'get, m. -5, - = sprenkel-, wijkwast,
kwispel; parochie, kerspel, diocees. fpren'nett,.
id)w. (b.) = laten springen; (water) sprenkelen;
(de straat) besproeien; (de wasch) (be)sprenkelen,
(een rots, brag, bank) doen, laten springen;
(een deur) openbreken; (boeien) verbreken; (een
vergadering) uiteenjagen; I., (1.) = draven,
rennen, galoppeeren. e4neng'geltbot, 1. -springprojektiel. eOreng'granate, ID. = springgranaat. eprettglarre, w. = sproeikar, -wagen.
einengluget, w. = springkogel. eOreng'.
inbutto, Iv. = springlading. Zprenglnittel, 1. =
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springmiddel. Zprengibt, I. = nitroglycerine.
eOreng'#utber, 1. = mijnkruit. eptenglel,
m. u. 1. -5, - = (vogel)strik; sprinkhaan,
dartel kind; spikkeling. Spreng'itoff, m. =
ontploffings-, springstof. eprettg'itild, 1. =
granaatsplinter, spring-, ontploffingsstuk,
petarde. SOren'aung, w. -, -en = ('t) doen
springen, verbreking, vernieling; (be)sprenkeling, besproeiing. SOvengluagen, m. =
sproeiwagen. eorettgluebel, m. = wijkwast,
kwispel. SPrenglvert, 1. - (bk.) springwerk
ook = Sprengitild.
sOrettlet, m. -s, - = (vogel)strik; spat,
spikkel, sproet. I./nettle/1g = spikkelig,
sproeterig, gespikkeld. lOven'telst, fcbw. (b.) =
spikkelen, jaspeeren, bespatten; rotgefprenfelt
= roodgespikkeld. 1prentlig zie fprentelig.
SOven, w. - = kaf, stof, afval. fOreu'artig =
als kaf. elnen'biume, w. = kaf-; papierbloem.
fOreu'ig=vol kaf. ZOveu'regen, m. = motregen.
Olnicbluovt, 1. = spreekwoord; [spreekwijze,
gezegde]. SOridrWarterlegifon, 1. = spreekwoordeboek. fOricirWartlicO=spreekwoordelijk.
Zpvie'get, m. -5, - = (gwst.) (gebogen) lat,
hoepel, boog (voor 't wagendek Mfr.). Zprie'fielWage**, m. = huifkar.
SOrielse, w. -, -n = stut, schoor; spit; tak
(van 't gewei). 14nie'fien, it. (1.)(itiprief3e ;.fprof3;
fprOffe; fpriel3el gefproffett) = (ont)spruiten,
(ont)kiemen; (soms) (b.) = doen ontspruiten,
voortbrengen.
Sintet, 1. -(e)s, -e = spriet, gaffelstang.
Spying, m. -(e)s, -e = spring, sprong.
eptingianter, m. = klein werpanker.
I. sprinfeauf, m. = duikelaartje. II. Spting'auf
m. u. 1., apving'aufbittme, w. = lelietje-vandalen.
Zpving'ball, m. = elastieken bal. Slningibrett,
1. = springplank. Spring'brunnen, m. =
fontein.
lOvinigen, ft. (1). u. 1.) (id) fpringe; fprang;
fpriinge; fpringel gefprungen) = (op-, stuk)springen; (einen Zak; vie (flelb) 1. laffett =
uitgeven, verteren, stukslaan; (er bat ein pear
Wlafcben) 1. laffen = ten beste gegeven; ber
1. . be l3unit = de hoofdzaak, 't punt in kwestie ;
(ein elas, eine Gaffe, bas (his) fpringt = springt,
barst; bamit wirft bu nid)t welt 1. = daarmee
zul je niet ver komen; er bat f milifen = hij is
weggestuurd (uit zijn betrekking); vgl. StIinge.
eRritt'ner, m. -a, - = springer; (in 't schaak)
paard. SOvingleber, w. = springveer.
SOrinfi ' llffut, w.; .ittOtelb, m.; •itifer, m. =
springljvloed; -in-'t-veld; -tor (kniptor).
SOringlvaft, w. = veerkracht. eOving'fraut,
1. = springzaad. elningluttft, w. = springkunst.Oringleben'big =springlevend.apting's
WO, 1. = springpaard. eptingiquefte, w. =
springbron.
a4ming'IllOttuv, w .; Pfeil, 1.; ornate? w .; . 6eitt w.
= springlikoord; -touw; -golf (-tij); -tij.
SOvingluurm, m. = made (ingewandsworm).
ePvit, m. -(e)s, -e = spiritus, alkohol.
ePrit'fintev, m., •mafttine, w. = spiritusstel, -komfoor.
04ni1ybab, 1. = stortbad, douche, SpriC51141e,
tD. = spuitje. epritie, w. -, -n = (brand)spuit, sproeier; spat; (stud.) uitstapje; bei ber
G. (fein) = flink, bijdehand, bij de pinken,
degelijk (zijn); an ber Z. ftebett = iem. van
gewicht zijn, in aanzien staan. foritien, fcbro.
(b.) = spuiten, sproeien, gieten; spatten; (stud.)
een uitstapje doen.
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80ritlettlibaub, 1.; •tente, $1.; •lumber, m.;
m. = spuitllhuis; -gasten; -maker; -gast.

sOrit ietutteifter, m. = brand(spuit)meester.

SOrtfienrobr, 1., •rübre, w. = Buis, pijp,
slang van een spuit. epritlenfeblaueb, =
(brand)spuitslang. eptitleurted, m. = zuiger
van een spuit. fpritienboll'
stomdronken.
m. —s, = spuitgast; spat.
spriCfaOrt, w. = uitstapje, rijpartijtje.
SPriti'fled, m. = spat. Spri4'gebadene(6), 1. =
sprits. Iptitlig = (wijn) prikkelend; (persoon)
bits, scherp, uit de hoogte. Sprifyfanne, w. —
gieter. eVtiirtueben, m. = sprits. SPrilileber,
1. = spatle(d)er, -bord, -scherm. fprityvegen,
= stof-, motregen. 4441;1'50re, w. =
spuitbuis, -pijp, kanule. epriCtuttr, w. =
uitstapje, snoepreisje.
fprbeletn, fcbw. (t.) = spettern.
fprO'be = bros, brokkelig; hard; preutsch,
aanstellerig; 1.. es Ellen = bros ijzer; 1. tun
= zich preutsch aanstellen. Spraibetun, 1. =
preutschheid, aanstellerigheid. SprO'bigteit,
w. — = brosheid; preutschheid, aanstellerij.
SProfj, m., Sproffes, Sproffe = spruit, loot
(ook fig.), afstammeling, uitspruitsel, scheut.
—n zie Sprof3. II. sotalle,
I. elmile,
w.
—n = sport; (zomer)sproet.
fcbw. (1). u. 1.) (ont-, uit)spruiten;
opkomen, opschieten. ZOorfento01, m. =
spruitkool, spruitjes. 8profientau, 1. = knoopladder. Sproller, m. —s, — = groote nachtegaal. SprOirling, m. —s, —e = spruit, afstammeling; (zelden van een plant) loot, scheut.
—n =
Sprott, m. —(e)s, —e, SPrete, w.
sprot.
Z#ruc§, m. —(e)s, Sprit* = spreuk, oordeel,
vonnis; bie ea* fommt Sum = over de
zaak wordt (door den rechter) uitspraak gedaan, (ook) de zaak komt in behandeling (in den
read bujy.); vgl. 3a1omo. elyrudfbmt, f. =
sententien-, textebundel. Sprucb'biebter, m. =
spreukdichter. SpriNbeteben, 1. —s, — =
spreukje, versje. fprucblabig, •fertig = in
staat van wijzen ; 1. werben = (ook) in behandeling komen. eprueblorm, ro. = persoonsvorm
(van 't werkw.). Opriletylein, 1. —s, —= spreukje,
versje, uit 't hoofd geleerd lesje. simucirvegifter,
1. = konkordantie. bijbelregister. fprudYreit§ =
vol spreuken. iPrucVreit zie fprucbf ertig.
SPrudrreini, m. = rijmspreuk. Opriiefrumrt
zie Spridgoort.
apvu'bet. m. —s, — = opbruising, -borreling;
(spring)bron, bronwater; stortvloed (van
woorden e. d.). Spru'bettepf, m. driftkop.
Writ i betn, id)w. (b.) = (op)borrelen, -bruisers;
dwarrelen, flonkeren; sputteren; (van wijn)
parelen, fonkelen, schuimen; von Wit T . =
tintelen van geest; 1. ..ber Quell = klaterende
bron. Spruibelquelt(e), m. (w.) = (spring)bron,
bronwater.
forivoen, fd)w. = spatten, springen, vonkelen, tintelen; Zerberben f ..b = verderf
spreidend; glilbenbes Ellen fprilbt (Wuttfen) =
doet vonken spatten; (fein Zito() fpriibt Wiam.
men =schiet vlammen; (feine 91ebe) fpriibte
Don V3iI3 = tintelde van geest. epriitrteuev, 1.—
vonkespattend vuur, vonkeregen. csovfibingett,
m. = motregen. epriibleufel, tn. (vuurwerk)
vuurregen.
Sprung, m. —(e)s, Spriinge = sprong; barst,
scheur, kloof; (schp.) zeeg(t); (er ftebt) auf bem
a =op 't punt; (er fann) feine grof3e Spriinge
macben geen groote, geen kromme sprongen
VAN GELDEREN,
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maken; er fommt wieber auf feine alien
SprOnge = gaat weer zijn ouden gang; (matt
fommt) hinter (auf) jems. Spriinge = achter
iems. streken; einem auf bie Spriinge belfen =
op weg helpen, tot iets in staat stellen; es
lit nur ein S. bis babin = 't is maar een stap;
(bas Olas) bat einen S. - -is'gebarsten. eouttgi.
bein, 1. = koot-, sprongbeen. epruttnikett, 1. =
springplank.
ePrunallfeber, W.; •febennatratie, w. =
springliveer; -matras (springveeren matras).
gereed om to springen, sprongfprunglertig
vaardig. iOvuttnifstft met sprongen, met
horten en stooten, ongelijkmatig. sOrung'•
gelent, 1. = spronggewricht. sorunglaiten, m.
= (gym.) springpaard. Sprung'riemen, m. =
springriem. eimungleit, 1. = springtouw.
bij sprongen, met horten en
1Prunglveile
stooten vgl. iprungbaft.
— spuug, speeksel, spuwsel.
sOuc're,
spuwen. Spuitlede,
Omelet', Pp. (b.)
w.
spuuglok. Sputt'napf, m.
spuwbak,
kwispeldoor.
SOut, m. —(e)s, —e = spook(sel); geraas,
lawaai, getter. fpulen, fcbtp . (b.) = spoken,
rondwaren (eig. en fig.). e4nitereti, w. —, —en=
spokerij, gespook.
;. •geftalt, w. =
SPut'llgeift, m.; •gelcbicbte,
spookilgeest ; -geschiedenis; -gestalte.
SPiil'abtritt, m. = bestekamer met spoelinrichting, waterklozet, WC.
SPul'apparat, m. = haspel.
sofil'a.00arat, m. = spoeltoestel, -inrichting.
w. —n = (wevers)spoel, klos;
schacht (van een veer). fpulen, fcbw. (b.) =
op (een klos) winders, spoelen, haspelen.
fpiliten, fd)w. (1.) = spoelen, wasschen.
eOulentvinbuttg, w. = (klos-, spoel)winding.
sOu'lev, m. —s, — = garenwinder, spoeler.
sOiVier, m. —s, — = spoeler, wasscher.
=
1. = spoelvat, vateteil. (160111'frau,
werkster (voor 't vaatwerk), schoonmaakster.
1. —(e)s = spoelwater, spoeling.
eViititapOen, m. = vaatdoek, vadoek.
Spurnuibeben, 1. = garenwindster.
m. =
SPiit'Inagb = apfilf rau.
spoel-, vingerkom.
OPutitab, 1. = spoelrad (wev.). eOttlittibe§en, 1.=
spoelwieltje (zijdew.).
SPill'itein, m. gootsteen. epiiliberviCung,
w. = spoelapparaat, -inrichting. SOilVtoaffer,
1. = spoel-, vatewater.
SPulluurnt, m. = spoel-, ingewandsworm.
SOuttb, tn. —(e)s, epunbe = spon-, bomgat;
spon, tap plug; (tim.) sponning, spong; ook =
d) l i e f. eOuttb'boige, m. = beschoei ingsplank. Spuub'botiver, m. = sponboor.fputebets,
10fitti ben, ic/m. (1).) = (met een spon) sluiten;
(tim.) spongen. Zpunb'bobet, m. ploegschaaf.
fpun'big, fpiinbig = klef, week, pappig.
SOunblocb, 1. = spon-, bomgat. Opunbil'fabt,
m. = beschoeiingspaal. epunbliefe, w. =
diepte van 't vat onder 't spongat. comb'•
numb, w. = beschoeiing. Oputibla0fen, m. =
spon, tap, plug. eputtbliebev, m. spon-,
plugtrekker.
(Our. W. —, —en = ('t) spoor (nl. nagelaten
teeken); einem auf bie S. belfen (l1); einem auf
ber S. Fein, auf bie G. fommen (ll); bie S.
nerlieren = 't spoor bijster worden; von ber S.
abbringen = 't spoor bijster maken, van 't spoor
brengen; feine S. = geen spoor, geen sehijntje.
WIWI', Km. (b.) = (be)speuren, gewaar37
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worden, merken; nacb etw.
= naar iets
speuren, zoeken, snuffelen. Spii'vev, tn. —s,
= speurder, snuffelaar. Zpiiebunb, m. =
speurhond; snuffelaar, bespieder, spion.
fein = een fijnen neus hebben.
..til = onechte noon.
e4m'riub, m.
fMtv'eo# = spoorloos. Spiivittafe, w. = speur-,
hondeneus, fijne neus. m. = speurzin, scherpzinnigheid. Spuetoeite, w. = spoorwijdte, -breedte.
fpulen
fd)ro. (b.) = zich spoeden, zich
haasten.
SPIt'ettut, 1. —5, ..ta = sputum, spuwsel.
fd)w. (b.) = spuwen.
Squa're (spr.: skoeir), 1. —s, —s = square,
(vierhoekig) plein.
equatter (spr.: skoeotte), m. —5, —s = squatter,
kolonist.
Sr. = senior. Sr. 9)1. = Leiner 9Raieftett.
S. T. = salvo titulo: zonder vermelding van,
behoudens rang of titel (op adressen). St. =
stuk.
ault: Sint (St.); S
ft.! = st (stil)! pst!
Sta. = Santa, bijv. Sta. We = Santa-Fe.
Staat#: 'anger S. = Lange slungel.
staat, m. —(e)s, —en = staat; staatsie, pronk,
pracht, vertoon; grof3en S. macten = een
grooten staat. voeren, veel staatsie fnaken;
(fie [Atte) ibren beften G. (an) = haar mooiste
kleeren ; mit etw. S. matben = met lets pronken,
staatsie maken. StaalenbefOveibung, w. =
staatkundige aardrijkskunde. Staaitenbunb,
m. = statebond. Itaatilitb = van den staat,
staatkundig, politiek, openbaar, staats
staaWabgaben, 431. = rijksbelastingen.
staaWattion, w. = (tooneel) staatsie-, prachtstuk ( ± 1700).
StaatO'llamt, 1.; .augebarige(r) = staatsllambt
(-betrekking); -burger.
staaWangebbrigteit, w. = nationaliteit.
gtaatClangelegenbeit, w.; santeite, w. —
staatilizaak; -leening (rijksleening).
etaaWatttualt, m. = (bij 't gerechtshot) advokaatgeneraal ; (bij de arrondissementsrechtbank)
officier van justitie. StaatWatttvaltfdiatt, w. —
openb. ministerie. etaat4'antueilung, w. =
schatkistpromesse. StaaWanwige-r, m. =
staatscourant. stantWattOgaben, F131.
staatsuitgaven.
Staatb'llbatot, to.; -bane, w.; gbatteerott,
=
staatslIspoor(weg); -bank; -bankroet.
etaatb'llbeautte(r), tn.; ibe0Orbe, w.; Pbetrieb,
m.; 'Unger, m. = staatsllbeambte(-ambtenaar);
-bestuurslichaam; -exploitatie ; -burger.
itaatb'biirgertitti = staatsburgerlijk. Staat0'.
= staatsburgerschap.
bilrgertum,
ataatClbaute, w.; g begen, m. = staatsielldame
(staat-, hofdame); -degen.
citaaWlIbietter, m.; g biettft, m.; 'buntline,
w. = staatslIdienaar; -dienst; -domain.
Ztaat4'lleintoututen, 1. (.eittriinete, 93I.); .ein.
vitttung, w.; • eilenbabn, w. = staatsllinkomsten; -inrichting; -spoorweg.
staatbleinb, m. = vijand van den staat.
staaWfittamen, 431. = openbare middelen,
financien van den staat. StaaWfoubb, I31. =
staatspapieren, -effekten. StaaWgeblinbe, E. =
rijks-, staatsgebouw. rtaatbigerdeofid) = gevaarlijk voor den staat, staatsgevaarlijk.
Staatbillgefaugene(r); igefauguid, 1.; sgetualt,
w. = staatsjIgevangene; -gevangenis; -gezag.
stactWedubigev, m. = schuldeischer van
den staat.

S
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StaatOgruubgele4, 1.;
m.;
1. = staatsfigrondwet (-regeling); -beginsel
(-princiep); -domein.
ZtaatO'OaubOaet, m. = huishouding van den
staat. StaatbiOaubOaltb-ttat, m. = staats-,
rijksbegrooting. StaatWealettber, m. = staatsalmanak. Staatb'eaffe, w. = schtakist, staatskas. StaatWeeve, m. = kranige kerel. etaatW0
/tube, w. = staatskerk. Ztaatbieteib, =
staatsiekleed, gala. itaatbleug = staatkundig,
politiek. StaatWeluggit, w. = staatkunde,
politiek.
Staatbi lleoutrette, w. • -carper, m.; .totten.
q31. = staatsIlkontrde ; -lichaam; -kosten.
staatblvebit, m. = openbaar krediet, krediet
van den staat. ZtaatWerippe, ID.
staatsruif ;
an ber G. futtern = uit de st. eten. Staat4'.
tuube, •tuuft, = staatkunde, politiek.
etaaWfutit0e, w. = galarijtuig, staatsiekoets.
etaatOlitaften, 131.; •Iebre, to.; :mann, m. —
staatsIllasten;- -leer; -man.
ftaatbintauttif(§ = staatsmanns.. . Citaatb'.
magiute, Iv. = staatsbeginsel, -princiep.
StaaWittinfiter, m. = minister (van den staat).
StaatWutittiftevium, = ministerraad.Staat0'.
o'bevbaupt, = hoofd van den staat. StaaW:
Otostomie, w. staathuishoudkunde. Staatb'.
Otittter, m. = pachter van den een of anderen
tak van de staatsinkomsten. StaatWpabiere,
$1. = staatspapieren. Staatb'ptarrer, m. =
beeedigd geestelijke. StaatOliferb, 1. paradepaard. StaaWpragid, w. = praktische politiek.
Staatb'Protarator, m. = prokureur-generaal.
staaWrat, m. = (lid van den) staatsraad, (ook
= rekening
alleen eentitel). StaatO'recOttung,
v. d. staat. Staatb'rec§t,
= staatsrecht.
itaatO'reditticb = staatsrechtelijk. Staat6'.
vediteet)re, w. leer van 't staatsrecht.
etaaWrelinion, w. = staatsgodsdienst.
StaatO'ruber, 1. = roer van (den) staat.
Staatblacbe, w. = staatszaak. Staat0Tddeir
m. = schatkist, fiskus. Staatbif4ath m. —
staats-, rijksschat (een voorraad baar geld voor
buitengewone behoeften gereedliggend). Staat6'=
fdiulb, to. = staatsschuld. etaatbicOutbbm§,
1. = staatsschuldeboek. StaatOldntibitOeitt,
m. = staatsschuldbewijs, obligatie. itaat4'.
feitig = van wege den staat.
1.; .fteuer, w. —
Staat011fetrettir, m.;
staatsilsekretaris; -zegel; -(of rijks)belasting.
staats11StaatblIftreiC m.; nuntulitaung, w.
greep; -omwenteling.
Staatb'unitorut, w. = groot tenue.
ZtaatO'llberbefferung, w.; .berbtetOett, 1.;
.berfaffung, ID. = staatslihervorming; -misdrijf ;
-regeling (grondwet).
StaatWinvntOgen, 1. = vermogen v. d. staat.
staatO'bertvag, m. = politiek, maatschappelijk
verdrag. ataatb'betoattung, w. = staatsbestuur. etaatb'boraulcOlag, m. = staatsbegrooting. StaatOluagen, m. = staatsiekoets.
staat4'wei6Oeit, w. = staatkunde, politieke
wijsheid. etaatbloivtlItatt, tn. = staathuishouding, -houdkunde. ftaatOloirtftftattlicb =
staathuishoudkundig. StaatWiroirtickftGleige,
m. = staathuishoudkunde, ekonomie. etaat0'.
toiffenftbatten, 431. = staatswetenschappen.
ttaatbloiffenftt)afteic# = staatswetenschappelijk. Staatd'iimuter, = mooie kamer,
salon. Staatbi stoece, m. = staatkundig doel;
doel van den staat.
Ztab, m. —(e)s, Stabe = staf (ook bij 't Leger e. d.),
stok; baar, staaf (ijzer, goud); stang ; spijl;
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duig; maatstaf, -stok; ben G. fiber einett
breten = den staf enz.; leinen Z. wetter
reten = zijn weg vervolgen, verder gaan.
ZtiibicOen, 1. —s, — = stafje, stokje, staafje.
Stab'eilen, 1. staafijzer. m. —s, — =
stank, stok, paal (poor wijnstok, erwten e. d.).
ftii'bein, ftw. = stokken zetten bij.
[fta'Oett, icbtv. (b.) = bud)itabteren]. etab'.
gulb, 1. = staafgoud. Ztab'Oalter, m. = stafdrager. Stabliamuter, m. = staafhamer,
ijzerklooverij. Ztab'Oeultbrette, w. = wandelend takje.
= stabiel, vast, standvastig.
lie'ren, ftw. (b.) = stabilizeeren. Stabiti6'.
m. — = stabilisme, behoudende richting.
Ztabitittif, w. — = stabiliteit, standvastigheid,
vastheid.
stafrijm, alliteratie.
atab'reint, m.
StabO'ctOotbeter, m. = garnizoensapotheker.
etab6i arat, m. = officier van gezondheid 2e
klasse. itaWijoboift, m. = kapelmeester
(in 't leg er) . Citablitber, 1. = staafzilver. Stabd'=
offiiier, m. = hoofdofficier. etabO'quartive,
1. = hoofd-, stafkwartier. StabOlroutlieter,
m. = trompetter-majoor, kapelmeester (bij
de kavallerie en veldartillerie). etablagev,
= staafm. = stafdrager. Stab'fibungett,
oefeningen.
stacca'to = staccato, vgl. C tar fa t o.
ataicipt, m. —s, —n = stekel (van planten,
van 't stekelvarken), angel (van bijen), prikkel
(om aan to drijven), tong (van een gesp); stap
(v. d. fiets); vgl. leden III.
etaAelbeere, w. = kruis-, doornbes. Sta't§eli
beerfOanner, nt. = harlekijn (een vlinder).
StaAelbrabt, tn. = prikkeldraad. StalOei.
braOtberbau, m. = prikkeldraadversperring.
ZtaAelbrabtaautt, m. = afsluiting van prikkeldraad. m. = stekelvisch, -baars.
italt elf Ormig = stekel-, prikkelvormig.
Zta'dietginfter, m. = gaspeldoorn. Stair/jet.
Winter, m. = stekelhuidige. ita'4e(e)lic§t,
itaA (e)Iig = stekelig ; vol stekels, vol prikkels,
stekend, prikkend. film. (b.) = steken,
prikken, (aan)prikkelen, aanhitsen, -drijven.
ZtaAettebe, w. = stekelige woorden; stekelig,
scherp gezegde; scherpe rede. eta'rbeirot§e,
m. = stekelrog. Staltellittvein, 1. = stekelvarken. itac§lig zie itad)elig.
Sta'bel, m. —s, — = (ibb.) schuur.
(ebb.) oever(rand), wal,
Sta'ben, m. —s, —
kale.
Staibion, Staibiunt, 1. —a, ..bien = stadium:
stadion, ren-, loopbaan; Staibium = (ook)
stadium: ontwikkelingsperiode.
etabt, w. Stetbte = stad. ftabeautt, 1. =
stedelijk ambt, stedelijke betrekking; stadhuis.
Stabtanttntattn, m. = burgemeester. stabt'.
(mit, m. = gemeentearts. Stabtlaim, w. =
spoor(weg) door de stad, stadsspoor, tram.
Ztabfbauuteifter, gemeentearchitekt.
ftabfbefannt = algemeen bekend, alombekend.
etabfbeivaptev, m. = stadbewoner, stedeling.
etabrbeairl, m. = (stads)distrikt. Stabfbier,
1. = bier in de eigen stad gebrouwen, stadsbier.
Stabrbilb, 1. = stadsbeeld. Stabebraurn, m. =
stadsgebruik. etabt'brief, m. = stadsbrief.
atabtibucO, 1. oudt. = Orunbbucb. Stabt.
biirgev, m. = (stedelijk) burger. Stabtbiener,
m. = (stads)politiedienaar.
Otablebote, m. = stads-, stedebode (v. d. groote
steden). Zteibleorbitung, w. = gemeentewet.
m. —5, — = stedeling, burger,

etabtwage.

stadbewoner. etiibleveittigung, w. = stads-,
gemeentereiniging. Stabletag, m. = vergadering van de afgevaardigden uit de steden,
stedekongres. etabletuelett, I. gemeentewezen.
stadsmensch, stedeling.
Stabtfinte, m.
Stabt'llgeblet, 1.; ggetattattib, 1.; . tlegettb, w. —
stadsfIgebied; -gevangenis ; -wijk.
= stedelijke gemeente.
Stabrgenteinbe,
Stabtgerebe, 1. zie Stabigefuracb. etabt's
geriC, I. stadsgerecht; (in Pruisen) rechtbank van eerste instantie, kantongerecht.
etabfgerikbt, 1. = algemeen gerucht, praatje.
Stabt'nelOriiM, 1. = algemeen praatje; Sum G.
werben = bij iedereen over de tong gaan.
Ztabt'grabett, m. = stadsgracht. Stabtent,
1. = stedelijke bezitting. StabtOnuOttalle, w.=
stadskas. ZtabfbauOttnatut, m. = kapitein van
de stadswacht, plaatselijk kommandant. Ztabt.
baud, 1. = stadhuis.
ftab itiftt steedsch, stedelijk, gemeentelijk;
bie 1.. en OebOrben = 't gemeentebestuur;
bas 1.. e Leben = 't stadsleven; 1. gefletbet =
steedsch gekleed.
Stabtlittituterel, w. = bureau van den gemeente-ontvanger, gemeentekas. etabtliim.
merer, m. = gemeenteontvanger. etabfraffe,
tv. = stalls-, gemeentekas. etabtlettev, m.
stadskelder. atabtfittb, I. = stadskind (in eig.
zin). etabtflattc§e, 13). = stadsbabbelaarster.
[Stabtlitecbt, m. = stedelijk politieagent].
etabtroututanbaut, m. = plaatskommandant.
Stabtrunbett, = stadsklanten. Stabt'.
funbig = bekend in de stad; alom in de stad
bekend, publiek. ftabtfunbigertneile = zooals
algemeen in de stad bekend is (was), zooals
iedereen in de stad weet (wist).
Staht111010 (berl.), m.; tlebett, 1.; .leute, qm..;
stnauer, w. = stadsilreiziger; -leven; -menschen;
-muur.
Stabtutitia, w. = schutterij. Stabhttillion,
= stadszending (in de groote steden). etabt.
mulitub, m. = stadsmuzikant. etabtneuigteit,
w. = stadsnieuws. etabtobtigteit, w.
stedelijke overheid. Stabt'Ofeifer, m. = stadsmuzikant. ftabtlgticOtig = onderworpen aan
de stadswetten. etabt'0001111t6, m. = eerste
gemeentegeneeskundige. etabt'Olan, m. =
platte grond (van de stad). Ztabt'Oulipi, w. =
stedelijke politie. StabtOoft, w. = stadspost;
bijkantoren. etabt-ritt, m. = gemeenteraad;
(ook) kollege van Burgemeester en Wethouders;
(ook) wethouder. etabtrettt, I. = stadsrecht.
Stabtreinigung, tu. = stads-, gemeentereiniging. Stabtreilettbe(r) = stadsreiziger.
Stabtrittter, m. = rechter in eesrte instantie,
kantonrechter. Ztabtittreiber, m. = ambtenaar ter seluetarie. Stabfidgelberei, w. —
stads-, gemeentesekretarie, stedelijke griffie.
Stabtillciottb, w.; gut utrat, tit. = stads-,
gemeentellschuld : -schoolopziener.
etabtlifiegel, 1.; 4M, m.; :tor, I.; .turtst, m. =
stadslizegel ; -wijk; -poort; -toren.
etabruio, w. torenklok (van de stad). etabt.
= vroede vaderen.
bater,
stabt'bevorbnete(r) = gemeenteafgevaardigde,
-raadslid. Stabfberorbnetenau61403, m. =
kommissie nit den (gemeente)raad. etabr,
bevorbttetenberlantnetun g , w. = (vergadering
van den) gemeenteraad.
etabtlIbertualtung, w.; .biertel, I.; -bogtei,
w.; -Wage, w. stadslibestuur; -wijk; -gevangenis ; -waag,
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Stampfinert.

stabtrnagen, tn. = vigelant, huurrijtuig.Stabr. Stattlitaterne, W.; stneifter, m.; oniete, m. tvapneti, 1. = stadswapen, stedelijk wapen.
Stabetveten, 1. = gemeentewezen.
Staferte,W. -, -n = estafette,(rijdende) renbode.
Staffa'se (spr.: ..faazje), to. -, -tt = stofleering (bijwerk op sehilderij).
etaffet, w. -, -n = sport, trede, trap (eig. en
fig.), echelon, tape. Ztaffefer, w. -, -en =
(schilders)ezel. itaffelfOrntig = trapsgewijze,
in echelons. Staffetgiebel, m. = trapgevel.
Startelutetbobe, w. = staffelmethode. Star .,
fared% 1. = stapelrecht. Staffettarif, m. _
progressief tarief. Staffetung, tv. -, -en =
progressie.
itafffe'ren, fdn. (b.) = stoffeeren, versieren,
opwerken. Staf 'Wirer, m. -%, - = stoffeerder,
dekorateur. Staffie'ruitg, tn. -, -en = stoffeering, versiering.
Stag, I. -s, -e u. -5 = stag.
stagnation', ID. - = stagnatie, stilstand.
itagnie'ren, idp:n. (b.) = stilstaan.
stafg, m. -(e)s, -e u. Stable = staal (eig. en
fig.); bout (in strijkijzer); [nrbb. : staal, monster] .
StatWarbeit, W. = staalwerk. itatWartig =
staalachtig.Sta4V0ab, I. = staalbad. itatillitait
= staalblauw. StatWfmuntien, nt. = staal(water)bron.
ftitlYten, id)w. (b.) = stalen, harden.
ftatrtern = stalen, van staal.
stabillerbi.; qabrit, w. = staalHerts; -fabriek.
StatillacO, 1. = loket in een kluis, safe-loket.
Statitleber, tn. = stalen veer, stalen pen.
stalitigut, m. = gegoten .staal; staalgietsel.
Stat)tlynntiter, m. = stalen hamer; staalfabriek. ftabl ibart' = staalhard. Statilliiitte,
W. = staalhut, -fabriek. Statitlattinier, w. brandvrije kluis, safe.
StatAlltnopf, nt.; splatte, w.; sre13, 1. = stalen
knoop; st. plaat; st. ros (fiefs).
Statjtic§rant, nt. = brandkast. StaiWfteiter,
m. = (staal)graveur. Stabiltir§, m. = staalgravure. Statilltiareti, 431. = stalen waren,
st. voorwerpen. Statit'ivaffer, 1. = staalwater.
StabIlverf, 1. = staalhut, -fabriek.
Stale, w. -, -n = (Tubb.) staak, stang, staaf,
paal. rtaletig = houterig, stakerig. ftaletn,
Id)w. (b. u. 1.) = met stijve houterige groote
stappen loopen. Stalen, m. -s, - = State;
(en) boom (v. d. ehipper). ftalen, icfm. (1).) =
itafein; (en een schip) boomen.
stafet', 1. -(e)s, -e = staketsel, staket, hek.
Stafele, w. -, -tt = paal; staak; ook =
Staafs. Stafet'gitter, 1. = hek.
stattalo, 1. -5, -s = staccato, vgl. staccato.
Statd zie Staafs. itatlen zie itafe(1)n.
Otalagutit, nt. ---(e)s u. -en, -e(n) = stalagmiet, druipsteen (staande op den bodem).
Statattiti , m. -(e)s u. -en, -e(n) = stalaktiet, druipsteen (hangende can 't gewelf).
Stall, m. -(e)s, Stetlie = stal, hok, kot; ben
S. 3umarben, wenn bas Verb gertoblen ift =
den put dempen, als 't kalf verdronken
is. Stall'anaug, m. = stalkleeding, -pak.
startaterne, W. = stallantaren. stairbaum,
tn. = stal-, latierboom. Statt'befen, m. = stalbezem. Statt'bede, w. = schabrak, staldek.
ftallen, id)ro. (1.) = stallen; pissen; mit einem
1.= met iem. stallen, 't met iem. kunnen vinden.
Stall'Ilftitterung, w.; •gabet, Iv.; sge011fe, m.;
g gelb, 1.; 40afe, m. = stallivoeder(ing); -vork;
-jongen (-knecht); -geld; -konijn.
Stall'Ilatte, tv.; ',binge, m.; gtnee6t, tn.; gfvaut,
1. = stalflbuis; -jongen; -knecht; -kruid.

stailllantaren; -meester; -huur.
Statitung, w. -, -en = stalling. Start'ivaMe,
w. = stalwacht.
Stam'but, 1. = Stamboel, Konstantinopel.
Stamm, m. -(e)s, ettimme = stam, tronk
(van een boom); Schacht (van een zuil); (volks)stam, geslacht, familie; stam (van een wooed);
vast deel (in 't leger) ; kern (fig.) ; stok (in 't kaartspel); gemeenschappelijke speelkas; einen S.
fegeitt-een potje, partij(tje) kegelen. stann's
ante, w. = gewoon aandeel. Stautmlianm, m.
= stamboom. StamtnInuft, 1. = stamboek;
album, vrienderol. Stainnt'buOtatt, I. =
albumblad.Staminliutbitabe, m. = stamletter.
Stanintlimbbevis, m. = albumvers (in een
vrienderol).

itanilitetti, idm. (b.) = stamelen, stotteren,
hakkelen.
Statnneettevn, V. = stamouders. ftain'mett,
ftbw. (1.) = stammen, afkomen, afkomstig zijn.
Stanineetibe, 1. = stomp, onderste einde van
een stam. stantneenbung, w. = uitgang, slotletter van den stam. Stantin'erbe, m. = erfgenaam van een geslacht.
ftani'merti, Id)m. (b.) zie itammeln.
Stanftnabettiuttlein, 1. = stambewustzijn,
-gevoel.etatitmlotae, w. = afkomst, geslachtsopvolging. Stamntiorm, w. = stamvorm (van
een woord). Stamm'gaft, m. = stamgast,
habitue. Stanim'aut, 1. = stamgoed. ttauttte.
baft = tot den stam behoorend; ook =
itammig.
Stamm'lltiatter, m.; .4alid, 1.; =bola, 1. --stamIlhouder; -huis; -bout.
itiiiii'mig = hoog(stammig); krachtig, flinkgebouwd, stevig, stoer, pootig. Ztatttut's
faVital, 1. = grondkapitaal.Staintnlarte, w. =
stokkaart. Stainntlnei0e, ro. = stamkroeg.
stantnefanb, I. = stamland.
Stantin'ter, m. -s, - = stamelaar, stotteraar.
Staminitinie, W. = stam-, geslachts-; hoofdlijn.
Stamnilinitter, zie Stammutter. Stamm'.
privritiitWaftie), ro. = prioriteitsaandeel.
Stanint'Oroblitt, I. = grond-, hoofdprodukt.
Stantm'regifter, 1. = stamregister, -lijst.
Stantni'veid, I. = stam-, wortelscheut.
stantnerotte, w. = naam-, inschrijvingslijst,
stamrol. Stanintlithe, w. = stamlettergreep.
Stammliti, m. = stamslot, -verblijf; voorvaderlijk verblijf; eerste woonplaats. Stamm'.
linaite, w. = stamtaal. Stammlafet, tv. stam- geslachtslijst. StanintitiA, m. = stam-,
gastetafel. etattttlifitter, nt. - (scherts.)
stamgast. Stion'inuttev, w. = stammoeder.
Staminliater, m. = stamvader. etantutlier.
inagen, I. = grondkapitaal, oorspronkelijk
vermogen. itainneberWatibt = stamverwant.
Stanini'llberivanbtfcbaft, w., ',volt 1.; stvort, I.
= stamilverwantschap; -yolk; -woord.
Stanint'Wert, m. = substantie, echte inhoud.
Stam'in, w. -, -it = (berf.) danshuis.
StantOrbau, m. = piss-bouw (in stampaarde).
Stantole, W. -, -It = stamper, klopper,
juffer. ittinitilen, fd)to. (b.)=stampen (ook pan
schip, lokomotief), stooten, fijnstampen; stampvoeten ; ft., (1.) = klossen, zwaar stappen.
Stainplev, m. -s, - = stamper (persoon en
werktuig), klopper, stooter, juffer.StatitOrerbe,
w. = stampaarde, pis& StantOnatiO, 1. =
stamperij. StamOrtstOrtet, m. = beton.
StaniOrintibte, w., .ivert, I. = stampmolen,
-machine.
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stattb, m. StEtnbe = stand (van zon,
water, barometer, prijzen e. d.); staat, (toe)stand
(van zaken, kwesties, gezondheid, vermogen e. d.);
pail (van onderwijs, ontwikkeling e. d.); stand,
klasse (in de maatschappij); (stand)plaats (van
wild, rijtuigen, kramen, bij 't schieten); stalletje;
stander, rek; ber S. ber Otte = de gehuwde,
de echtelijke staat; cutter ftanbe feitt = buiten
(niet in) staat zijn; er ift gut int G. = goad gezond; etw. (gut) im S. erbalten = goad onderhouden; imftanbe fain = in staat zijn; in
ftanb feten = in staat stellen; in S. feten =
in orde brengen, repareeren; 91ante unb S. =
naam en beroep; er wirb einen leOtoeren (l)arten)
S. baben een harden dobbel, 't hard to
verantwoorden, heel wat moeite hebben; es
wirb einen fdroeren (barten) S. baben = 't zal
heel wat moeite kosten, heel wat voeten in de
aarde hebben; eitt Mann bon S .(e) een
voornaam man; S tünb e= stenden, staten,
vertegenwoordigend lichaam, en Staub soms:
een lid van zulk een lichaam; vgl. lebig,
3uftanbe e. a.
Stan'barb, m. —(s) = standaard, maat, richtsnoer. Statt'barbtuert, 1. = standaardwerk.
Stanbarge, w. —11 = standaard, [rijksbanier], ruitervaan; staart, pluim (van wolf en
vos). Stanbarlentrager, m. = standaarddrager.
Stanb i baunt, m. = stal-, latierboom.Stattb'bilb,
1. = standbeeld. Stattb iebett, 1. —s, — = serenade. Stan'be, = (nrbb.) vat, kuip,
bak. Stan'be, IM. zie Stanb. Stan'bettau6, 1.
= stategebouw. Stan'ber, m. —5, — = stander
(voor paraplu's e. d.), rek; (steun)paal; voetstuk;
poot, voet ; hooge lessenaar ; ook = S t an b e.
staan vrijen. cetein'be•
itatt'bern, fdro. (b.)
faat, m. = statezaal, -kamer.
Stan'bei3abel, m. = hooge adel. Statt'bedamt,
1. (bureau van den) burgerlijken stand.
Stan'bedatt6tvei6, m. = (jaar)staat. etatt'be6.
beautte(r), m. = ambtenaar van den burgerlijken stand. etatt'bedebe, ro. = huwelijk
in zijn (haar) stand. Statt'be6ebre, = eer
van den stand. itatt'be6gettta% = volgens,
overeenkomstig zijn stand, in den stand.
Stan'bedgettolle, tn. = standgenoot. Stan'.
bedgevititt, 1. = afzonderlijke rechtbank.
stan'bedeleititfteit, m. = gelijkheid van stand.
stan'beUterr, m. = gemediatizeerde (voornaam
adellijke uit vroeger vorstehuis). itan'beatierv.
tick = voornaam, aristokratisch. Stan'be8.
fiervitfiaft, tv. = heerlijkheid, baronie. itan'.
bedmaisig zie ftanbesgemiiti. Stan'be6.
Perfott, tv. = iem. van (voornamen) stand.
Stan'bearegifter, 1 = register van den burgerlijken stand. Stan'be8riidlitiiten, 131. = wat
men aan zijn einen of aan een anders stand
verplicht is, eischen van den stand; aus S. =
met 't oog op mijn, zijn enz. stand, stands...
itan'beOtoibrig = in strijd met den stand.
Stan'betag, m., iberlantuttung, w. = statevergadering.
stanb'netb, 1. = staan-, stand-, marktgeld.
Itattbgiaft = standvastig, volhardend; be.
baupten = strak en stijf volhouden. Staub'.
Oaftigteit, w. — standvastigheid, flinkheid,
volharding. ftanblyttten, ft. (b.) = standhouden.
= blijvend, vast (1..er Mitarbeiter,
Stunbe, 1..e Garnifon, 1.. es einfommen);
bestendig, voortdurend; permanent. ftitit'v
stende..., naar standen.
Stant/14nm, nt. = straat-, marktkramer.

Stapet.

Stattb'ort, m. = standplaats. etanbluture, m.
= strafpreek, en vgl. Stanbrebe. etattb'.
Pferb, 1. = post-, wisselpaard. etattbIntitft,
m. = plaats, stand-, gezichtspunt; bas ift eta
iibermunbener G. = dat heeft zijn tijd gehad,
daar zijn we boven verheven; einem ben G.
liar mad)en = iem. zeggen waar 't op staat,
iem. op zijn plants zetten. Stanbiattartier,i. =
garnizoen; (in 't veld) kantonnement. etattb'.
retbt, 1. = korte militaire rechtspraak, standrecht. itattb'reCtit§ = standrechtelijk.etattb'.
= strafrede, -preek. etanb'rebtter,
rebe,
staande
m. = strafredenaar. etattb'uty, w.
klok. Stattb'boget, m. = standvogel.
etan'ge, to. —, —a stang (ook van 't paardegebit), staaf, staak; roede (voor gordijnen);
disselboom; stok, rek; pijp (kaneel, lak, zwavel);
reep (chokolade e. d.); staart (van vos en wolf);
rol (tabak); (stud.) hoog bierglas; einem bie
G. batten = iems. partij (op)nemen, 't voor
iem. opnemen, (ook) iem. aandurven, , zich met
lam. kunnen meten; rid) att ber S. batten =
niet afwijken, voet bij stuk houden ; bet ber
G. Witten = bij 't onderwerp blijven, niet
afdwalen, (ook) volhouden, niet wijken; (fig.)
eine tange G. = magere staak; f abe S. =
saaie Klaas. Stiin'gett#en, 1. = stangetje,
stokje enz., vgl. Stange.
etan'genbefett, m. = bezem met langen steel.
stan'genbier, 1. = bier in een hoog cylinderglas. Stattltenblei, 1. = lood in blokken.
Stan'gentiotine, tv. = (stok-, klim)boon.
statt'gettb Oyer, m. = hol-, stangboor.
= plumeau. Stan'gen.
Stan'genbiivite,
Olen, 1. staafijzer. ftan'gentOrmig = staafvormig. Stategettgebit, 1.—stanggebit. Ztattig
gettgettOrn, 1. = handgewei. etan'aettgerlift,
1. = stellage, steiger (van palen). Statfgen=
neaten), f. = handgewei. Stan'gengitter, 1. =
(ijzeren) hek. Stan'fiengotb, 1. = staafgoud.
Stan'getAoti, 1.= jong hout, onderhout; hout
=
voor palen, staken. statt'itentuael,
stang-, staaf-, boutkogel. stan' it ettrutifer, 1. =
staafkoper. Stanigenteiter, tv. = stangladder.
Statfgettpferb, 1. disselpaard. Stan'fien.
bontabe, w.=pomade in lange stukken, batons.
Statt'gettlittuefet, m. = pijpzwavel. Stategen.
= zeep in staven of pijpen. etait'fietti
Leif e,
lief:wand, m. pijplak. Stategenlitber, I. =
staafzilver. stategettibarget, m. = staaf-,
slierasperges. statenettiningett, I.= pols(stok)springen. statt'gettitatil, m. = staafstaal, stag]
in staven. Stanigentabat, tn. = tabak in
rollen. Stan'gentverf, I. = hekwerk. Stanigen.
Aida, m. = stangpasser.
Stant, --(e)s = stank; G. tilt rant (I!).
Stanger, m. —s, — = stinker, stinkdier;
twistzoeker, -stoker; snuffelaar. ettittferei',
no. —, —en = stank; ruzie, gehaspel, twist(stokerij). itan't(e)rig = stinkend. ftangern,
ftw. (1).) = stinkers; twist, ruzie maken;
(naar lets) snuffelen.
Stanniot't 1. —5 = stanniool, bladtin. Stattniot's
stanniool-, zilverpapier.
babier, 1.
staandevoets.
rtan'tetne
Statile, w. —a = stanza (strofe van acht
regels); stempel, pons. ftan'ien, ftw. (1.) =
stempelen, uitslaan, uitpersen, ponsen. etani'.
ponsmachine.
maliftitte, w., 'Wert, 1.
(schp.) stapel; entrerOt;
stalmt, us. —s, —
(widen) stapel, hoop; Dom e. (laufett) laffen)
van stapel laten (loopen) (eig. en fig.); auf G.
massavoorraad fabriceeren.
fabrisieren
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eta'beillartifet, m.; •giiter, $1.; • Oanbet, in. —
stapelllartikel; -goederen; -handel.
Sta'belfauf, m. = ('t) van-stapel-loopen.
fta'beln, fdpb. (1).) = (op)stapelen; stappen.
Sta'Oenort (abialh, tn.; •tedlt, I.; 'Ware, w. =
stapelliplaats; -recht; -goederen.
—, —en = stapeling.
atalmtung,
—tt, Stabf(e), m. ..fen(s),
Stable, w.
. .fen = indruk (van den voet), voetspoor, -stap.
[ftablen, icbtn. (I). u. 1.) = stappen].
I. Star, m. —(e)s, —e = staar (oogziekte),
katarakt; einem ben S. itecbett lam. de staar
lichten, (fig.) iem. de oogen openen. II. Star,
m. —en u. —(e)s, —e(n) = spreeuw.
Star, m. —(e)s, —e = ram.
ftar'blinb = staarblind.
itarf (Wider) = stark (9trme, seine, 9ternen,
Oebacbtnis, (g erucb, Melt, eller, beer, 9Bittb,
%and), .2td)t, 9fusbrud, Mauer, Weitung, Zud),
(g etrattf); krachtig (Stimme, ( Iaube); zwaar
(3tgarre, ad)lap; hevig (1egen, Wrort, Sd)nee,
(lepolter); talrijk, groot ((fiefeilicbaft, Oefolge,
9Ittbang); groot, goad (Stunbe, 9:Retie); dik,
zwaarlijvig; sterk, doorkneed, bekwaam; alas
ill) 311 1. --te stark, te erg, te gek; (er .01)1. in ben
Oiergtgen = diep in de veertig; fidj fftr
rt. macben = .. an b eircbig macben.
Starlaften, m. = broedkooi voor spreeuwen.
itari'beleibt = (zwaar)lijvig, dik.
—n = hokkeling, vaars.
atarle,
Stitete, 113. —n sterkte, kracht, macht;
dikte, dikheid; sterke zijde, fort; stijfsel;
vgl. Siert e. Stiiffeblau, 1. = stijfselblauw.
Stiirlefabrif, w. = stijfselfabriek.
grab, m. = sterktegraad. Sttirlegummi, 1. —
dextrine.
Stiterellfalanber, w.; •iteifter, m.; •mafebine,
w.; 1. stijfsellimachine ; -pap; -machine;
-meal" (zetmeel).
itiiefen, Idyll,. (b.) = versterken, stark, krachtig
maken; (ben Mut) verlevendigen; eitten in
(tat.) 1. = iem. in iets (ver)sterken, stijven;
(linnen) stijven. fttirlenb = versterkend.
Star'terin, w. —, —nett stijfster. Star'•
feauder, m. = druivesuiker.
itarEtlietenb = stark-, snelstroomend. 'tart'.
gidubig = stark in 't geloof. ftartinedjig =
sterkgebeend, pootig. ftarEleibig = zwaarlijvig. Staeleibigteit, w. — = zwaarlijvigheid.
Staertrom, m. sterkstroom. ettiefung,
w. —, —en = (ver)sterking, ('t) stijven,
stijving. SttiefungOmittel, 1. = versterkend
middel.
Staeutalb nt. = spreeuw, spreeuwtje.
Staroft', m. —en, —en = starost (Poolsch,
landvoogd). Staroftei', w. —, —en = starostij.
itan = star, stijf; (oog, blik) starend, strak;
onbeweeglijk; verstijfd (nor Stlifte, Scbreden);
stom (nor errtautten); onbuigzaam, -verzettelijk,
koppig, verstokt; 1. unb iteif
stijf en strak.
stafte zie t rrb elf. ftar'ren, fcbto. (b.) ---verstijven, stollen; staren, turen, staroogen;
Don edmtut, Don Goth f. = stijf staan van vuil,
van goud; (gang (Europa) rtarrt in Waffen= is tot
de tanden gewapend. Start'fteit, w. — =
stijfheid, onbeweeglijkheid, strakheid; stijfhoofdigheid. Staretopf, m. = stijfhoofd, -kop.
ftarefOofig = stijfhoofdig, (-)koppig. Starr's
fabfigfeit, w.- — stijfhoofdigheid enz.
= stijf-, doodkramp, tetanus.
Stareframbf,
— = verstijving. starelhut,
starettiO,
m. = stijfhoofdigheid, koppigheid. ftarr's
stijfhoofdig, koppig, eigenzinnig.
finnig

starritudjt,

Stau.

katalepsie, zinvang, verstijving.
Start (met a), m. —(e)s, —5 u. —e = start,
beginpunt. itarlen,
(b.) = starten.
(gwst.) langzaam, bedaard.
ftat
fiat zie get.
ftata'rifc4 = statarisch, langzaam voortga,and ;
1.. e 2eftiire = verklarend lezen.
fttilig OW, zie ftetig urn).
w. —
statika, evenwichtsleer.
Station' u). —, —en = station (van spoorweg,
postwagen e. d.); standplaats; staatsie, bid-,
heiligekapel; S. macben = rust, halt houden;
trete G. = vrij kost en inwoning. ftationtie —
stationnair, blijvend, vast. ftationie'ren, fdm.
(b.)
stationneeren. Statione'rnef, m. =
stationschef. StationWgebilube, f. = stationsgebouw. Stationblitiff, I. wachtschip.
Station4'borftefor, .borftanb, •bertualter,
m. = stationschef.
ftatiOW = statieus, pronkend, pronkerig, met
staatsie, deftig.
ftaliftt
statisch, evenwichts.. .
Tfdlift# = (van paarden enz.) koppig, onwillig.
m. --en, —en = figurant. Statiltit,
—, —en = statistiek. statiltifer, m. —s,
— statistikus. Statiltin, w. —, —nen —
figurante. itati'ftift4 = statistisch, statistiek;
I.. es 9Intt = bureau voor statistiek.
Statib', I. —s, —e = statief, voet(stuk).
I. Statt, tn. — plaats, plek; an meiner S. —
in mijn plaats; (efn gutes Wort) finbet eine gute
S. = vindt een goede plaats ; an 3ablungs S. —
bijwijze van betaling ; vgl. Stinb e s It at t.
II. ftatt, gketp. mit (lien. = in plaats (van); I.
bar3 = in plaats dat.
Ztarte, ro.
—n = (vaste, blijvende) plaats.
itat'ten, vgl. non., gultatten. Itattlinben,
(b .) = plaats hebben, pl. vinden, gebeuren;
[verhoord worden, toegestaan worden, te pas
komen, op zijn plaats zijn]. ttattgeben, ft.
(b.): etner 93itte I. een verzoek plaats geven,
verhooren, inwilligen. ftattbaben, um. (l.) =
plaats hebben, gebeuren. ftattliaft geoorloofd, toelaatbaar, mogelijk, gebeurlijk; geldig.
Stattbalter, m. —s, — = stadhouder, goeverneur, landvoogd. Stattftatterei', u). —, —en =
stadhouderschap, goevernement. StattOnIterist,
tro. —, —nett = stadhoudster, landvoogdes.
= stadhouderschap,
Statebalterfttaft, tn.
landvoogdij(schap).ftattlitO = statig, forsch (eriteinung, ligur);
deftig (9Bo1)nbaus, 91usiebett, ben); funk
(baffling, Sammlung, 3elf-rag); degelijk, overvloedig (Mabigett); aanzienlijk (6e1d)enf,
Summe, %tt3abi).Stattlidireit, — = statigheld enz.
itatua'rift0 = beeldhouwkunst...
Stalue (ook: Statu'e (spr. dit: statu),—,
—n = (stand)beeld, statue. statuette, —,
—n = statuette, beeldje.
itatuie'ren, idm. (b.) = statueeren, vaststellen;
toestaan; vgl. exempe 1. Stator', w. —, —en =
statuur, lichaamsgestalte. Stalug, tn. — =
status, toestand; her e. her Oanf = de staat
van de bank. Sta'tus quo, tn. — = status quo,
de vorige toestand (tot nu toe). Statut, I.
—(e)s, —en = statuut, regaling, reglement,
bepaling. ttatutairiftt, ftatuitenntiifjig =
statutarisch, statutair, volgens (in) de statuten.
atau, m.; im S. fein = stil staan (tusschen
eb en vloed); im S. Oben, Ijaiten = tegenhouden, doen staan, stuwen; es im G. baben
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.---- (gwst.) 't ruim hebben. etau'aulage, to. =
stuwwerk, -aanleg.
Staub, m. -(e)s = ('t) stof; rid) aus bem
S ..(e) macben = zich uit de voeten maken;
etw. in ben S. aieben = in 't stof sleuren;
vgl. aufwirbeln. ftaub'artig = stofvormig,
-achtig; poedervormig. etaub'bai§, m. =
stort-, stuifbeek. ftaub'bebedt = met stof
bedekt. Staub'befett, m. = stoffer, plumeau.
staub'beutel, m. = stuifmeelzakje, helmknopje. etaub'bilite, tv. = meeldraadbloem.
etaub'biivite, ro. = borstel, schuier. Staub'.
t§eu, 1. -s, - = stofje. Staub'bedel, m. =
stofdop, -deksel.
Stau'bedett, 1. = reservoir (bij Talsperren).
ftau'bett, icbw. (b.) = stuiven. ftau'bett, 'dm.
(b.) = stuiven, stoffen.Stlitt'ber, m. -s, - = (af)stoffer; brak (jachthond). Otaub'erbe, tv.=losse
grond. Staublaben, m. = meeldraad. ftattb'.
geboren, 1. = in 't stof geboren, aardsch.
Staub'geflifl, 1. = stuifmeelvat. Otaubloutb,
1. = stofkiel, -bloeze. StaubVille, iv. = stofkleed, -mantel; stofwolk. ftau'big = stoffig,
vol stof.
Staublfautut, m.; Mittel, m.; sto§le, tu.;
ilabpen, m. = stofilkam; -kiel (-bloeze) -kolen;
-doek.
Stauteling, m. -s, -e = wolfsveest (een
Paddestoel). etaublnautel, m. = stofmantel.
Staublne§1, 1. = stofmeel. Staub'regett, m. =
stofregen. Staubliiitt§en, 1. = sponszakje
(van de graveurs). etaub'faub, m. = stuifzand.
Staubilfauger, m.; =lick 1., .tee, m.; •teiltigu,
1. = stoRzuiger ; -buil; -thee; -deeltje.
etautetrouttnei, w. = zeeftrommel. Staublut§,
1. = stofdoek. staubluebel, m. = stoffer,
plumeau. Staublveg, m. = stijl, stuif(meel)weg.
etaufewirbel, m. = dwarreling van stof, opdwarrelend stof. ftaubluift§ett, fc§tv. (b.) =
stof afnemen, stollen. Staubloolte, to. =
stofwolk.
Stau'r§e, ru. -, -n, it., m. -ns, -n = mof,
wijde overmouw; hoofddoek; mitaine; stapel
(vlas, turf).
ftau't§ett, (dm. (1).) = stooten, stuwen; pakken
(in), bijeenstoppen; (tech.) (op)stuiken; einen
nor bie Ziir 1. = de deur uitzetten.
Stau'be, w. -, --n = struik, heester; vgl.
Stod. ftau'bett fit, 1d)tv. (b.) = als heester of
struik opschieten; (nom Salat) kroppen maken.
ftau'bettartig = struik-, heesterachtig. ftau'.
bettfOrtnig = heestervormig. Stau'bettge.
toat§b, 1. = heestergewas. itau'benfalat, m. =
kropslade, -sla. ftau'big = heesterachtig.
ftau'ett, icipm. (§.) = (water) (op)stuwen; (waren
in schip) stouwen, stuwen; opeenpakken;
fit§ f. = opgestuwd worden, rijzen, samenpakken. stateer, m. -s, - = stouwer, stuwer,
stuwadoor.
stauf, m. --(e)s, -e = (gwst.) beker, bokaal,
glas, pot.
cittaule, Tit. -n, -n = Staufe (een geslacht);
estaulen, m. -5 = Staufen (een berg).
I. Itaulten, 1c§tu. (b.) fiber [aud) mit lat.] =
zich verbazen, zich verwonderen, verbaasd zijn,
verbaasd staan over; [staren]. II. Statettett,
F. --s = verbazing, verwondering.
ftaultenbtoevt, .toiirbig = verbazend, verbazingwekkend.
Stautrbefen, m. = geeselroede. itau'Oe, w.
-, -It = geesel(roede); droes, snot (een
veeziekte). ftiiu'Ott, id)w. (1.) = geeselen.
etatelc§feufe, tv. = stuwsluis. etau'ung, tp . -,

Ste den.
-en = stouwing, stuwing, stuwage. Stau'.
bertnOgett, 1. = stouw-, stuwvermogen.

staultffier, 1. = stuwwater, opgestuwd

water. gtaultte§r, 1. = stuw. Stattlyerf, 1.
zie Stauanlage.
itit = Still.
eteariw, 1. -s = stearine. atearittlerie, w.,
.1i4t, 1. = stearinekaars.
StetVabfel, m. = doorn-, steekappel. Stet§'=
ba§tt, tv. = renpark, -baan, strijdperk, toernooiveld. iteWbauttt, m. = hulst, steekpalm.
SteWbedett, f. = steekbekken, ondersteek.
Stec§'beitei, s beutel, m. = steekbeitel. Stet§'=
eit§e, tv. = hulst. StWeifett, 1. = steekijzer,
schietbeitel.
I. fteAett, it. (1.) (bu Rid*, er iticbt; [tad);
itticbe; itid)! geitocben) = steken, prikken;
(einem (3utv. einen) in ben 91rm 1.); (eine Rabe!,
bie Sonne) rtid)t = steekt; [er rtid)t gewaltig
auf ben $rofelior = hij zou dolgraag professor
worden] ; (einen Often) dooden, vellen; (mein
Olild) rtid)t ibm in bie 9.1ugen = steekt hem de
oogen uit, maakt hem jaloersch; (in Rupf er, in
Stahl) graveeren, snijden; (einem ben Zegett in
ben Leib) steken, stooten; WO 9lote 1. = naar
rood zweemen; in (bie) See 1. = in zee st.;
(eine carte) iticbt (bie anbere, matt) iticbt (eine
Static mit einer anbern) = slaat, neemt; (ber
ailief, ber tOluttuillen, bie Reugier) itid)t On =
prikkelt hem; (*obeli: monsters) st.; (ein
StOwein) st., slachten. Silben 1. = vitten,
letter-, muggeziften; Wad bat bid) gertocbett! =
wat mankeert je tochl vgl. bat er, 1) auen,
Star I. II. Ste's§ett, 1. ----s = ('t) graveeren,
gravure; steek (in de zijde); steekspel; S. nad)
bem ding = ringsteken.
Ote'i§er, m. -s, - = graveur, plaatsnijder;
(ring-, lanse)steker; slagveer (aan een geweer);
(verre)kijker; priem. iteAerfttio%, I.= steekslot (aan een geweer).
Stecblifilege, w.; •gabet, tn.; =Mutter, m. ;
.§eber, m. = steekilvlieg; -vork (drietand,
greep); -brem (ook gaspeldoorn); -hevel.
itecblia'Reitioll' = smoordronken.
etedrtiffett, I. = graveerkussentje. SteWrontaft,
m. = stopkontakt. Stec§Ittiiiie, ti). = steekmug.
Stecirpalute, tv. = steekpalm, hulst. Vett'.
#114, m. zie Stecbbabn. StetVring, m. =
steekring. Stedriattel, m. = steekspelzadel.
Stetbit§ritt, m. = (f bb.) looppas.
eted'autbot, m. = handaambeeld. Steirbedett
zie eted)beden. Sted'bett, 1. = dooppak,
-kussen. Sted'btiet, m. = steekbrief, bevel (verzoek) tot aanhouding (met opgave van signalement enz. van den vervolgde). fted'brieftit§
verfolgett = een bevel (verzoek) tot aanhouding
uitvaardigen tegen. Sted'bole, Iv. = stopkontakt(doos).
I. atee'rett, m. -s, - = stole, staak. II. fteefen,
Rim. (1.) [bas intrani. ittw. im 3tnp. gal,
`tale] = steken (d. i. brengen, plaatsen, zetten,
doen: ben Degen in bie Scbeibe, einen 43fa1)l in
bie (rbe, etw. in bie Zalcbe, einen ins ibefeingnis
1.); einen ins 2oci) I. = fem. in de doos stoppen; einen in ben Bunten 91od, tinter bie Sol.,
baten 1. = fem. soldaat laten worden; (Oelb
in etw. 1., einen Oraten an ben Spief3, einen
Straub an ben Oulen, eine Weber auf ben but,
etw. binter ben Spiegel, en taus in Oranb) st.;
bas wirb er nid)t binter ben Spiegel f. = daar
zal hij niet trotsch op zijn; einem ring ein
31e1, Oren3en I. = paal en perk stellen aan
lets; einem etw. 1. = iem lets overbrengen,
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verklikken; bem sbab icb's orbentlid) geftedt —
ik heb hem behoorlijk de waarheid gezegd;
(Rartoffeln, ( rbien) poten; (94 [inter einett)
verschuilen; ft. (intr.) = zitten, steken (ber
Degen ftecft in ber Scbeibe,ber q3fabl in ber (rbe,
ber Scbliiffel im ad)103, ht ber Zald)e, ber
Bagen im Rot, einer in Scbulben, bas Rif fen
ftecti 'miler 9tabein); (ber ecbliiffel) itedi =
zit, steekt in 't slot; 1. bleiben = blijven
steken (in een rede bijy.); er ftecft immer bei
Millers = hij zit altijd bij de M.; babinter
itecft etw. = daar steekt wat achter; es ftecft
nicbt Diet linter ibm = er zit niet veel bij
(.. in hem); ba itecft's = daar zit 'm de knoop;
vgl. IDecfe.
Steelettliferb, 1. = stokpaard; (Leber bat fen)
stokpaardje. Steam m. —s, — = stekker.
Steciferling, m. —s, —e = stekelbaars. Sted's
fiffen,f. = doopkussen. it teirling, m. —s, —e=
stek(je). etetnabet, w. = speld. Sted'nabel=
bii4le, w. = speldekoker. Steirnabeffiffett,
1. = speldekussen. Stedireib, 1. = stek(je).
Steirrilbe, to. = knolraap.
Steep itetbafe (spr.: stiepeltsjeez), w. — —
steeplechase, wedren met hindernissen.
Steffen, m. = Steven.
eteg, m. —(e)s, —e = (smal) (voet)pad;
yonder, plank, dwarshout (aan een spanzaag);
kam (van een viool); springriem, sou.spied;
formaatwit, -hout (typ.); er well; alle allege
uttb S..e = hij kent alle gangetjes, alle
knepen. ateg'bviitte, w. = yonder. itteglaib,
1., =fallen, m. = formaathoutkast. eteg'veif,
m. ---- (oorspr. stijgbeugel); aus bem S. =
onmiddellijk, onvoorbereid; aus bem S.
fprecben = voor de vuist spreken, improvizeeren. etegiveifbicbter, m. = improvizator.
Steblauf, m., .aufeben, I., .aufmanntben, 1. =
duikelaar(tje); (fig.) blijhartige.
Stefrbierbatie, w. = biertent, -hal, bar.
ftel)(e)n, um. (b.) (id) ftebe; ftanb; ftembe it.
ftiinbe; fteb(e)! gertattben) = staan; attf 13often
1. = op wacht staan; es ftebt bei bir = 't staat
aan jou, 't hangt van jou af; einem eilb§auev,
Maier 1. = pozeeren voor; es ft* mir bib oben
beratt = ik ben 't beu, 't hangt me de keel uit;
bem weinbe 1. = standhouden tegen den
vijand; wit 1. fiir uttler £anb = wij komen op,
nemen 't op voor ons land; id) itebe bafilv = ik
sta er voor in; gut mit einem 1. = goed, bevriend met iem. zijn ; er ftebt in feinem bretigitett
3abr = hij is in..., int felten aBocbettiobn 1. =
een vast weekloon hebben; einem limb bem
.2ebenf. = iem. naar 't leven staan; wit 1. Seite
12 = we zijn op blz. 12; bie 110r ftebt = staat
stil; tuie ftebt's? = hoe staat (gaat) 't? su
einem 1. = iems. partij opnemen, zich aan iems.
zijde scharen, 't met iem. houden; es ftebt 3u
boffett, nicbt 3u embern = 't is te hopen, niet te
veranderen; ficb f.: wit 1. uns gatt3 gut = we
zijn heel goed met elkaar; et ftebt ficb gut =
hij heeft 't goed, 't gaat 'm goed (in zijn zaak);
er itattb ficb gut babel = hij beyond zich, voer
daar wel bij: er ftebt lit auf 2000 Zaler = heeft
een inkomen van 2000 taler; vgl. Oegriff,
Oerg,bleiben,babinfteben,Zienit,Gebot,
Genatter,Mann,Tcobeit,53cbs, 13antoffe1,
$often, 91ebe, 91uf, fcblimm, teuer,
Zerbacbt, a3erfilgung, aBad)e, Waffe.
fte'Ijenb = staand; blijvend, vast; f .. es (1. . en)
pubes = staandevoets, op staanden voet;
1.. er Rragen, Mitarbeiter = staande kraag,
vaste medewerker; 1.. e Clime, 9tebensart =
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vast tooneel, •staande uitdrukking; 1. . es
Waller = stilstaand water; vgl. Gut II.
etetrgeiger, m. = leider van een strijkje.
Stelrfragen, m. = staande kraag. etetrtauttn,
to. = staande lamp.
ftebt'bar = steelbaar, te stelen.
eteOleitev, w. = trapleer.
*Wien, ft. (b.) (bit itieblit, er itiebIt; Rai* iti5ble
(ob. ittibie); itiebil geftoblen) = stelen; ber farm
mir geltoblett werben = ze mogen hem voor
mijn part stelen, ik moet niets van hem hebben;
Ste Mitten mir bamit geftobien werben = daar
moet ik niets van hebben; fieb aus bem tattle
1. = 't huis uitsluipen, steelsgewijs uit 't huis
gaan; lid) in jemanbs Zertrauen f. = zich
steelsgewijs iems. vertrouwen winnen. eteftlev,
m. —s, — = steler, dief; vgl. bebier.
eteirustintufien, I. = duikelaartje. etebi#Itt#,
m. = staanplaats. SteOliult, 1. = hooge
lessenaar. SteOleibel, 1., =1400en, m. =
klein glas bier, wippertje. Stetripiegel, m. =
groote staande spiegel, psyche. eteOlvinf.
ftube zie etebbierbalie.
fter(e)riftb = Stiermarksch. eterermad bie =
Stiermarken. eterernaider, m. —s, — =
Stiermarker.
fteif = stijf (9Irm, IBein, 9iiiclett, aThalcbe, $ferb,
Dor Recite); stram; stark (Grog, Raffee); stijf,
gedwongen, gemaakt, houterig, linksch;
(beu.) schaarsch; 1. batten = op prijs houden;
einett 1. . en bats (baben) = een stijven nek;
bie Dbren I. balten = den moed niet verliezen,
volhouden; I. unb felt bebaupten, glauben =
stijf en strak, stokstijf beweren (volhouden),
gelooven. fteirbeinig = stijfbeenig; er benabm
lid) let 1. = deed erg houterig. Steile, w. —,
----n = (gwst.) stijfheid; stijfsel, pap; stut;
stijf stuk <in een schoen). fteffen, fdp. (b.) —
stiff maken, (linnen) stijven; (hoeden) opmaken,
glanzen, lijmen; (boomen, muren) stutten,
schoren; (einett in tat.) stijven; fit§ auf (9iff.)
I. = op iets steunen, zich op iets beroepen, aan
iets vasthouden, bij iets blijven. eterfer, m.
—5, — = stijver, papper, glanzer, appreteur.
eteififieft, Steiligteit, to. —, —en = stijfheid,
strakheid, gemaaktheid, onbeholpenheid.
I. Steifteinen, 1. = grof, hard linnen. II. fteif'.
Ieinen, 2ibj. = van stijf, hard linnen; (fig.)
stijf, houterig; 1.. er Gefelle = houten Maas.
eterfung, to. — = ('t) stijven, stijving enz., vgl.
fteif en.
Steig, m. —(e)s, —e = (stijgend) (voet)pad.
Steifebobtte, m. = klimboon.etelg'biigel, m. =
stijgbeugel; aus ben S..n fommen = de s..s
verliezen.Steig'bilgelviemen, m. = stijgbeugelriem. Steiige, w. —, —n. = (enge, steile) trap,
ladder; stijging, belling; door-, overloop;
lathek; kippeloop ; (gwst.) twintigtal, snees
Steiireilen, I. = klimspoor.
'Urge**, ft. (I.) (Id) iteige; Meg; 'liege; Iteigei
geftiegen) = stijgen, rijzen, hooger komen;
klimmen; toenemen; plaats hebben; 3u $ferbe,
aufs 33ferb f. = te paard stijgen; (ins Grab)
neerdalen; (in ben, aus bem Hagen, in has,
aus bem Scbiff) stappen; ber Senf fteigt mir in
bie Rafe = de mosterd komt me in den neus;
(beim, 3u einem, ins examen) gaan; (Warier,
9.iftien, $reife) rijzen, stijgen; (stud.) bas Qieb
fteigt! = eerste versl — ft. (b.) = steigeren;
koopen; vgl. Z ad), St opf. ftefgenb = stijgend,
klimmend, rijzend, wassend, toenemend.
eterger, m. —s, — = klimmer, stijger; mijnbaas, -opzichter; hoofdbrandweerman.
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= opbieder.
—s,
etel i gerer,
!M i ttens, fcbw. (b.) = doen stijgen, (hooger)
opvoeren, (prijzen ook) opdrijven; (has bonorar)
verhoogen; (bie TRiete, eitten deter) opslaan;
(in ber %union) bieden, koopen, mijnen;
gefteigert werben stijgen; ein 9Ibfeftio 1. =
een adj. trappen van vergelijking doen aannegrooter worden, rijzen, stijgen.
men; tit ft.
sterRetoov, 1. = stijgbuis (bij pompen).
Sten:Krung, tr. —, —en = stijging, rijzing,
verhooging, opvoering; vorming van de
trappen van vergelijking, gradatie. etei'ne=
w. = trap van vergerungbgrab, m.,
eteiglibbe, to.=stijghoogte, spoed (van schroef).
Steig'rab, 1. = schakelrad. eteig'roto zie
eteigerobr.Stel'ettng, w. —, —en = stijging,
klimming; helling; optrede; spoed (van schroef).
ftell = steal, sterk hellend. w. —It,
eteil'beit, w. — steilte, steilheid. Reno*
fhb, fcbw. (1.) (zelden) = steal oploopen.
stein, m. --(e)s, —e = steen(rot,^); rotssteen;
pit, kern; (blaas)steen; (dam)schijf, (schaak)stuk; G. Puts = steen vlas (2,85 K.G.);
Om.) hagelsteen; G. bes 9inftof3e(n)s, ber
T8eifen = steen des aanstoots, der wijzen;
mir fie! ein G. y am ber3en = er viel me een
steen van 't hart; alien G. bewegett = alles in
't werk stellen; vgl. erbarmen, begrafen,
8ein, Orett, Gtocf. Steiteader, m. = steenachtige akker, veld vol steenen. Zteiteaber,
w. = steenader. Steiteabler, m. = steenarend.
Reheat' = stokoud.
w.; sarbeit, w.; .art, w. —
steenlimerel; - arbeid ( - werk); - soort.
fteitt'artig = steenachtig. etein i tta4, m. =
steenige beek. Stein'banf, w. = steenen bank,
bank van steenen; steenlaag. Steitebeldnuerbe,
w. = (last van) steen, graveel. etehebilb, I. =
steenen beeld.
m.;
Stein'llbilbung, tr.; =blotter, w.;
bod, m.; .boben, m.; .botsrer, m. = steenljvorming; -pok; -blok; -bok; -bodem; -boor.
Stein'llbOldotng, w.; =bred, m. —s; =bred"
m. = steenliglooling; - breek (plant); - breker.
eteitelIbrudi , m.; =brine, w.; .butite, w. =
steenligroeve; - en brug; - beuk.
eteitebutt, m., ', butte, w. = tarbot. Stein'bantnt,
m. = steenen dijk, s. dam; straatweg.
battel, tr. = boormossel.
.bruderel, to.;
etein'llbrud, m.; sbruder,
el*, w.; P ellets, I. = steenIldruk; - drukker,
-drukkerij; -elk; -beitel.
ftel i stett, 1d)w. (b.) = met steenen afzetten.
freiltertt = steenen, van steen.
Steitelleldte, w.; =cute, w.; P late, m.;
m. = steenjleseh; -uil; -valk; -vlas (asbest;
vedergras).
ftein'fbrutig = steenvormig.
eteini illnubt, w.; .galte, w. = steenflyrucht;
-gal (gezwel aan den poot van 't paard).
Steist'gerilt, 1. = steenen- gereedschap.
gevitttte, 1. = waterloop van losse steenen;
tn. = steengruis.
steenen goot.
steittigrube, w. = steengroef. eteitormtb,
m. steen-, rotsgrond, steenachtige grondslag.
Steltegut, 1. = steengoed, aardewerk, fayence.
steittliager, m. = Steinhager (een soort
jenever, vgl. ons Bois). eteinVinblev, m. =
handelaar in edele steenen. fteits'Oart =
steenhard. ceteitt'btirte, w. = hardheid van een,
van den steen. eteittibaue, w. = houweel, pik.
steenhouwer. steinlytufe,
stein'tpuer, m.
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in. = steenhoop. eteitt lolg, 1. = houtgraniet.
Itel i ttidit, Reran = steenachtig, vol steenen.
ftellsigen, Idpr. (l.) = steenigen. Oteiltigung.
w. —, —en = steeniging. eteitt lablit ett, 1. =
steenverzameling. teitetalp, w. = wilde kat.
Steltellfaui, m.; P renner, m.; .fenntitib, to.;
^fern, m. = steenUuil; - keener; - kunde; -kern.
w.;
eteitellfitt, m.; .flatniner, w.;
w. = steenillijm; -anker;
fluft, w.;
-klip; -kloof (rotskloof); -kool.
Steiteroblenlibergluerf, 1.;
1.; =formation,
w.; =gab, 1.; .grube, to. = steenkool!Imijn;
-laag; -formatie; -gas; -groeve (-mijn).
eteinlo4lettlIfteiptstg, w.; -lager, 1.; .Rbadjt,
m.; =KJ*, w. = steenkolellverwarming
(-stoker); -laag; -mijn (-Schacht); -laag.
stehtlegenteer, m. = koolteer. Steiterovale,
w. = steenkoraal. ftein g rant = lijdende aan
den steen, aan 't graveel. eteitetrantbeit, w. =
graveel, steen. eteitareffe, w. = goudveil.
eteitarug, m. = steenen kruik.
Zteltelltrufte, w.; sfunbe, w.; =Page, w. One;
1.) = steen!Ikorst; -kunde; -laag.
steittlaffel, m. = steenlepel (voor 't graveel);
steenen lepel. Stein'utaterei, w. = plateelschilderwerk.
w.;
stein'llutarber, m.; smart, 1.;
melte!, m.; Pummel, m. = steenlimarter;
-merg (een porseleinaarde); -massa; -beitel;
-mergel.
etein'ineffer, 1. = steensnijmes, lithotoom;
steenen mes. Steltetneth m. —en, —en =
steenhouwer.ZteiteutOrler, m. = steenmortier;
steenen mortier. Ztein'martel, m. = beton.
Stein'llobit, 1.; 41, 1.; =operation, w. = steenilvruchten; -olie (aardolle); -operatie.
atein'110(410e, ty .; 1.; , O g anie, w. =
steenljkarton (carton-pierre); -pek (asfalt);
-plant.
steiti Vtafter, 1. = (steenen) plaveisel, straatsteenen.Stein'Older, m. = tapuit (vogel). stein'.
Oita = ebelpi13. etein'Olatte, w. = tegel,
steenen plant. I:Heise-mune, w. = stamper,
juffer. etein'raute, w. = muurvaren.
I. iteitereidy = schatrijk; (ook) vol steenen.
delfstofferijk.
II. etein'rek§, 1.
Ztein i rinbe, w. = steenkorst. eteinlinne, to. =
=gerinne. w. scheur, barst (in
steen of rots). etehe rdne, to. = steenzaag.
1. = steenzout. eteittlammler, m.
= verzamelaar van steenen. eteinlau t e(n),
= parelkruid. Zreitt'fattb, m. = grint.
eteinlarg, m. = steenen lijkkist, sarkofaag.
ateltellltbit4t, w.; .141ag, m.; slibleuber, to. =
steenillaag; -slag (-strooisel); -slinger.
steinIMIO, 1. = vuursteenslot (van geweer).
Zteitt i lt§uttiller, m. = tapuit (vogel).
ldotteriett, 431. = pijn van den steen, van 't
graveel. SteinitOtteiber, m. = steensnijder,
steenoperateur.ibteinlibnitt,m.=steensnijding,
lithotomie. eteittldnift, to. = steenschrift,
inskriptie. Oreitticrottr, m. = steenslag, (-)puin.
eteittlelov, m. = steenzetter, stratemaker.
eteiteitreufel, 1. zie Gcbotter. eteinitatel, w.
= steenen tafel eteitetobf, m. = steenen pot.
freittlor = morsdood, zoo dood als een pier.
atein i trog, m. = steenen trog. ftein'utegliid.
m.= steenen
Yidj = doodongelukkig.
wal. lateitetrattb, w. = steenen muur.
eteittluare, w.=steengoed, aardewerk. stein'=
steen-, straatweg. eteinVerf, 1. =
wen, m.
rotswerk.
eteitelitmat m.; g in g er w .; g aeitbnen, T.:
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sieiOnttna, tv. = steenliworp; -tang; -drukken
(lithografie); -teekening (lithografie).
eteittleit, iv. = steunen tijdperk, steentijd.
steilmr, m. —s, — = (gwst.) stut, schoor.
ftel'pern, fd)tv. (b.) = (gwst.) steunen, schoren.
ftef'riftt zie fteierifd).
Steff, tn. —es, —e = stuit, achterste. Steiffs
bein, 1. = staart-, stuitbeen. etelfrfufb m. =
fuut (zwemvogel).
Stele, iv. —, —n = stele, zuil, grafzuil.
Stella* (spr.: ..laazje), iv. —, —n = stellage;
ook = S te ll'g e 1 cf) et f t. ftell'bar = stelbaar,
te stellen, te regelen. Stell'fben, 1. —s, — =
plaatsje, plekje. Stell'bit4ein, 1. —(s), — =
(geheime) samenkomst. rendez-vous.
stale, Ix. —, —n = plaats: plek, betrekking,
ambt, (in een boek) passage; er fommt nid)t
von ber S. = hij vordert niet, schiet niet op;
nicbt von ber S. f Omen = zich niet kunnen
verroeren; ettv. Sur S. fcbaffen = lets aanbrengen, bezorgen; an Zt)rer S. = in uw plaats;
auf ber S. = dadelijk, onmiddellijk, oogenblikkelijk; auf ber S. marfcbieren, treten = den
pas markeeren; an erfter S. = in de eerste
plaats, v6Or alles; fid) 3u ether S. melben,
ficb um eine S. bewerben, um eine G. anbal.
tett = naar een betrekking staan, dingen,
solliciteeren; eine G. innebaben, befleiben =
een betrekking bekleeden; Sur S.! = prezent!
—Retie = (in veel sam.) bureau; vgl. frei,
.Ort, vertreten e. a.
ftellen, fdytv. (b.) = stellen, zetten, plaatsen;
(3ur Scbau, eine (rage, einen Jurgen, einen
Stellvertreter, 3ufrieben) stellen; (eine ?trim)
in 't veld brengen; feine Cade auf nicbts it =
zich geheel en al aan 't toeval overgegeven;
bereft 1. = klaar, gereed zetten; einen, 1. =
iem. rekenschap vragen; iem. bezorgen, zorgen
voor ('t verschijren van) iem.; (bas (13efsbilts)
richten; (eine 9Xlifjle) stilzetten; (einem ttacij
bem £eben) staan; (bie Segel) regelen ; (bie
1I0r) regelen, gelijk zetten; (einem ettv. boy
ltugen) houden; (bie Speifen Warns) houden;
(bie eid§e) overhalen; (bie buttbe) 1. bas 'ilb
= brengen 't wild tot staan; (einen 2jeugen)
doen verschijnen; (einen 3ug) doen stilhouden;
etw. am Zisfuffion 1. = de diskussie over
lets openen; Sum Oerfauf 1. = te koop
bieden; fit§ f. = gaan staan, zich plaatsen,
zich (als ...) aanmelden; warn miiffen Sie
fid) 1.? = wanner moet u voorkomen (voor
den rechter), opkomen (in dienst), u aan-, opgeven (voor den dienst)? rid) einem toilrbig an
bie Seite 1. = toonen, dat men waard is naast
iemand te staan, zich iem. waardig toonen; bie
Cade Relit fid) anbers = gaat er anders uitzien;
(ber $reis) ftellt fid) auf 10 Starf = is 10 Mk.;
id) fonnte mid) nid)t mit linn 1. = ik kon 't niet
eens met hem worden, niet met hem overweg,
't niet met hem vinden; id) t)atte mid) mit bem
Scbaffner gut 3u 1. getvulit = ik had mij den
kondukteur tot goed vriend weten te maken;
fid) auf fid) felbft 1. = op zijn eigen beenen gaan
staan (fig.); fid) franf, taub) houden; er Relit
fid), als ob er mid) nid)t fiebt = hij doet, alsof ...;
er Refit ga) ttur fo = hij houdt zich maar zoo;
zie ook 91brebe, 9Intrag, Zeitt, faltftellen,
Slopf, probe, Rebe, ficber, Zerfilgung.
stetlenbefitier, m.=(gwst.) kleine grondeigenaar.
atellettgelm4, 1. = (in couranten) betrekking
gezocht, dienstaanbieding, biedt zich aan.
etellettirtger, m. = baantjesjager. ftellettli0=
zonder betrekking. etetlentantuttung, w. =

citateverzameling. Sterienberntitt(e)lung, w.
= plaatsing, plaatsbezorging, arbeidsbemiddeling. Stellenberntitt(e)luttgObuyeau, 1. —
bureau van plaatsing, arbeidsbeurs. 'idle*.
Melte = hier en daar. Steller, m. —s, — =
(uurw.) regulateur; (bij premieaffaires) steller,
verkooper. 6tell'gefc4lift, 1. = stellage (een
soon premieaffaire). Steill)ebel, m. = stelarm.
..ftellig: 3tveic, brei., vierftellige 301 = getal
van twee, Brie, vier enz. cijfers; (ook) met 2,
3, 4 decimalen. Stell'utatfter, m. = (nrbb.)
wagenmaker. Stell'neth 1. = stelnet. Stell'rab,
1. = (horl.) kompas. steirring, m. = stelring.
SteligiOeibe, tv. = crab. Stelige§raube, to. =
stelschroef.
stellung, to. —, —en = stelling, plaatsing,
pozitie, plaats, Jigging, houding, stand, betrekking; bie S. ber Zruppen, bes Oefcbiltes = de
pozitie enz. ; gefelifcbaftlicbe S. = maatschappelijke pozitie; G. nebmett 311 = pozitie kiezen,
zijn houding, zijn standpunt bepalen ten opzichte van. Stel'IttnenaOnte, tv. = pozitie,
bepaling van de aan te nemen houding.
StellungOgefuch = Stellengefucb. ftel'.
lung6OftiMig = dienstplichtig. ftetrbers
tretenb = plaatsvervangend. Stell'bertreter,
m. = plaatsvervanger, remplagant, gevolmachtigde. Steirbertretung, tv. = plaatsvervanging, vertegenwoordiging. etelnuagett,
m. = (fbb.) omnibus. SteltIvintel, m. =
6 cbmiege 1. Stell'seiger, m. = (horl.) wijzer
van 't kompas. etetl'airfet, m. = stelpasser.
eteli'bein, 1. = (been als een) staak, houten
been. Stet*, w. —, —n = stelt, houten been;
ant S..n get)en = op stelten loopen (eig. en
fig.). ftel'aen, fcbtv. (b.) = stijf stappen. Stel's
&eniiittfer, m. = steltlooper. SterienKritt,
m. = steltpas, stijve wijde stap. Steislut,
m. =houten been. Stels'bogel, u).---steltlooper.
Stenente, iv. —, —n = stut, steun. Stentnt's
effen, 1. = steekbeitel, fermoor.
ftettenten, fcbtv. (1).) = (met kracht) zetten
(bijv. bie bâttbe, bie 9frme in bie Seite, ben
Wuf3 gegen bie Wanb); gappen, kapen; ben
ellbogen auf ben Tilt 1. = met den elleboog
op de tafel steunen; (bie ,bnbe miter bas
Stinn) zetten, drukken; (25cber) steken;
[bas %gaffer 1. = opstuwen, tegenhouden] ;
flet f. = zich schrap zetten, zich verzetten,
zich (tegen lets aan) drukken.
stemliel, tn. —a, — = stamper, stempel,
(post)merk, keur; stempel ( in de bloem);
zegel; auf S. gefcbrieben = op zegel geschreven;
ber S. ber Wabrbeit = de stempel, 't merk der
waarheid. Stem'belabgabe, w. = zegelbelasting, -recht. StenOelantt, 1. = zegelkantoor.
stent'Oelbonett, m. = gezegeld (vel) papier,
zegel. ftenebelfref = vrij van zegel. Stenebeis
Rebiiim tv., sgelb, 1. = zegelrecht, -geld.
etentlmigefel, 1. = zegeiwet. stentlnlittarfe,
m. = plakzegel, zegeltje. ftent'bein, film. (1.) =
stempelen, (papier) zegelen; (waren) stempelen,
merken; kenmerken; (mijnw.) stutters; einen
Sum £iigner 1. = iem. tot een leugenaar stempelen, als leugenaar bekend maken; einett 3u
etw f. = iem. iets laten zeggen, laten beweren.
stemlnlOapier, I. = gezegeld papier. ftem'bels
Offiditig = aan zegel onderworpen.
etemlnilltchneibefuttit, m.;; .10neiber, m. =
stempellisnijkunst, -snijder.
Stetn'bellIfteuer (stage), tv.; sieirben, 1. —
zegellibelasting (-reeht); (-)merk.
etemlrler, m. —s, — = stempelaar, zegelaar.
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'ten'ge, w. —, —n = steng.
sten'aet, m. —s, — = stengel, steel; stok,
stang (van koek, sulker e. d.); Dom S. fallen
(fig.) = verbouwereerd, perplex staan; fall'
nicbt vow S. = blijf kalm. ftenigetartig =
stengelachtig, -vormig. eten'gelevbfe, w. -----klimerwt.
Stenogvann', f. —s, —e = stenogram. Steno.
gva#0', m. —en, —en = stenograaf. Steno.
graptile', tu. —, —n = stenografie. ftenogra.
#bie'ren,ftw. (b.) = stenografeeren. ftenogra'.
00ift§ = stenografisch.
Sten'torftinune, w. = stentorstem.
ftettlett, film. (b.) = afranselen; overhalen;
wegjagen.
SteAan, In. = Stefanus, Steven; (bed.)
briefbesteller. Ste'pbanie, Steptia'nie, w. -Stefanie. Ste'pbanu4, m. = Stefanus.
Stebb'llbett, 1.; -belle, w. = gestikte matras;
gest. deken.
Step'pe, to. —, —n = steppe.
ftep'#en, fcbto. (b.) = (door)stikken, doornaaien.
Steb'Oenbernotwev, tn. = steppebewoner.
Stepberei', w. —, —en = stikwerk. Step'perin,
w. —, —nen = stikster.
StepOljnabel, u3.; .nat)t, ID.; sleibe, tu.; •fti4,
m. = stikIlnaald, -naafi; -zijde; -steek.
Ster, m. —s, —e u. —s = stere, kub. meter.
Ster'bellbett, 1.; ' bum, 1.; =fait, m. = sterf11bed ; -lijst (doodelijst, doodboek); -geval.
Ster'begebet, 1. = gebed van (bij) een stervende.
Ster'begebante, m. = doodsgedachte. Ster'be.
getb, 1. = begrafeniskosten. Ster'begerang,
m. = lijkzang. Stev'begtode, w. = doodsklok.
Sterlietylub, I. = sterfhuis. eter'bebemb, 1. =
doodshemd. steebeialg, 1. = sterfjaar, sterftejaar. Stev'betaffe, w. = begrafenisfonds.
Stevlietteib, 1. = doodskleed. Steebetieb, I.
= lijkzang. steebelifte, w. = sterf-, doodelijst,
sterftetabel. etev'bentonat, m. = sterfmaand.
I. fter'ben, ft. (1.) (bu itirbit; er ftirbt; ftarb;
rtiirbe; ftirbl geftorben) = sterven, overlijden,
doodgaan; eines natiirlicben Zobes, einen
natiirliten tob 1. = een natuurlijken dood
st.; $ungers, nor bunger f. = van den honger
st.; an ben Mafern, an ben Vattern, an einer
Sirantbeiti. (11); vgl. .2ang etoelle. II. sterliett,
1. —5 = sterven, dood; [pest] ; im S. liegen =
op sterven liggen; Sum G. langweitig, 3um G.
oerliebt = doodelijk vervelend, d. verliefd; es
ift um 2ebens unb G .. es willen = bij Leven en
sterven, men kan niet weten wat er gebeurt.
SteebenOangft, w. = stervens-, doodsangst.
fter'bettOtrant' = doodziek. etetlenOttet,
to. = doods-, stervensnood, doodstrijd.
Ster'benOttartc§en: fein G. = geen .stom,
geen enkel woord. Ster'belatvamente, 3l. —
sakramenten der stervenden, laatste oliesel.
ster'beliftuttbe, tu.; 'tag, m. = sterfIluur; -dag.
Ster'beurfunbe, to. = doodakte.
eteebellseit, W. ; .Sitier, t13. ; .3immer, 1. —
sterflItijd; -tecijfer ; -kamer.
ftevbilic§ = sterfelijk; 1. perliebt = doodelijk,
razend verliefd; G..e(r) = sterveling. Sterte.
tiOteit, w. — = sterfelijkheid, sterfte. eterbi.
lic§feitaifte, -w. — sterftelijst. Sterbli4.
teit63iffer, to. = sterftecijfer. sterbiting, m.
—5, —e = zwakkelijk, vroeg stervend schepsel.
SterblingOtootte, w. = sterfwol.
Stereontetrie', tv. — = stereometrie. ftereome'.
triftb = stereometrisch. 6teveoffo0', f. —s,
—e = stereoskoop. ftereolto'Oiftt) = stereoskopisch. ftereothp' = stereotiep (vaststaand;

Ms.

vast, onveranderlijk). Stereothlraubgabe, w. ----stereotiepuitgave. stereottYpe, w. —, —n =
stereotiepe (vaststaande drukvorm). Stereo.
ttjpie', w. — = stereotiepie (vervaardiging van
vaste drukplaten). ftereottOie'ven, fdm. (b.) =
stereotiepeeren (vervaardigen van vaste drukplaten, drukken daarmee). fteveottypile4 =
stereotiepisch. StereotHO'Otatte, to. = stereotiepplaat.
ftevit' = steriel, onvruchtbaar, dor. Steriti.
fation', to. —, —en = sterilizatie. ftetili.
fie'ven, 1411). (I;.) = sterilizeeren. Sterititat',
w. — = steriliteit, onvruchtbaarheid, dorheid.
Sterle, w. —, —n = (nrbb.) vaars.
stevilet, m. —s, —e = starlet, (kleine) steur.
Sterling, m.: 43funb S. = pond sterling.
stem m. —(e)s, —e = ster, gesternte, (typ.)
sterretje; er bat weber CM not S. = hij
heeft hoegenaamd geen geluk; fein guter S. =
zijn goed gesternte; (soms) achtersteven
(naar 't Eng.), spiegel. Stetit'aber, w. =
staartader (van 't paard). stent'attbeter, -m. =
steraanbidder. Stern'aniO, m. = steranijs.
ftern'artig = stervormig, gesternd. etern'bes
fctreibuttg, tu. = sterrebeschrijving.Sternibild,
1. = sterrebeeld. Stern'tlinbe, to. = sterverband. Stevn'bistute, to. = sterrebloem, aster;
(ook) narcis.
Sternilbeuter, m.; •beutung, tu.; ' Nen% m. =
sterrellwichelaar; -wichelarij ; -dienst.
Stetlebiftet, w. = kalketrip: sterredistel, wilde
ridderspoor. Stern'botbe, w. = astrantia.
Oterlt(en)batm, w. = loopbaan van de sterren,
sterreloop. Ster'n(en)banner, m. = sterrevlag
(Am. vlag). Ster'n(en)bette, w. = gesternd
plafond. Stev'n(en)bom, m. .fefte, w. =
sterre-, star-, hemelgeweif. itev'n(en)tyer, 1.
= sterreheir. ftern(en)tiett, -flay = helder
door de sterren verlicht.
Ster'n(en)Ilbelle, w.; .0innel, m.; %mem I.;
.3elt, 1. = sterrelllicht (-glans); -hemel; -zee;
-gewelf (stargewelf).
fternifOrntig = stervormig. Stertt'guiter, m. =
sterrekijker; (ook) paard, dat den kop in den
wind steekt. ftern'ba'gelbeforfen, ftern'ba'.
gelbolt' = stom-, smoordronken. ftern'tott =
helder door de sterren verlicht. Stern'tiimntet,
m. = sterrehemel. StevnlActiintt)e, ix). =
wilde hyacinth. Stern'tamnter, ID. = sterrekamer (hoogste gerechtshof onder Hendrik VII
van Engeland). Stern'tarte w. = sterrekaart.
Stern'foralle, w. = sterkoraal. Stern'tunbe,
w. = sterrekunde. ftern'tunbig = sterrekundig.
Stern'telge, ID. = sterrekunde. Stern'tic4t, I. =
(spw.) kleinlicht. 6tenef4anie, w. = sterreschans. StertelOttit#0e, to. —, —n = verschietende ster. Sternie4er, m. = sterrekijker.
Sten'tafet, w. = sterrekundige tabel. item'.
bolt' = stomdronken.
Stern'llnutbrfager, m.; .tuntoingerei, tv.; stymie,
tv.; .ieit, tn. = sterrellwichelaar; -wichelarij;
-wacht; -tijd.
Stem m. —es, —e, Steep, to. —, —n =
(ploeg)staart; (5ft.) = Spat i.
ftet = onveranderlijk, vast, bestendig, voortdurend, (ebb.) rustig, kalm.
Stetbeftop', 1. —s, —e = stethoskoop, (geneesk.) hoorbuis.
fte'tig = vast, bestendig, konstant, gestadig,
voortdurend; (eine Little) 1. teilen = in de
uiterste en middelste reden verdeelen. Stella.
felt, w. — = vastheid, bestendigheid. ftet4 =
steesls, voortdurend, altijd, immer.

Stettin.
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Stidf tit e.

etettitt', 1. = Stettin. etettilter, m. —s, — = Steu'erilborlage, w.; .bertuattung, w.; itueten,

Stettiner; E. baff = S. haff. ftettiltile0 =
Stettinsch.
I. Steu'ev, w. = belasting, akcijns, tol,
recht; [ondersteuning in geld] ; belastingdepartement; birefte, inbirefte, progreffive
..tt (V); Sur E. ber al3abrbeit = om hulde
aan de waarheid to doen; er tit bet ber E. =
bij de belastingen. II. efeu'er, —s —
(stuur)roer, stuur.
belastingkantoor. etenieratt.
etett'eramt, 1.
Inge, w. = verdeeling, omslag van de belastingen. steWerapOarat, m. stuurtoestel.
eteu'evatticti An, m. = raming van de belastingen. Steu'erautteber, m. = (belasting)kontroleur. fteu'erbar belastbaar; id) babe
tticbts G .. es bet mit = ik heb niets aan te
geven.
etettierIlbeatttte(r), m.; ibetreiung, to.; 'be.
bOrbe, w. = ambtenaar van de belastingen;
vrijdom v. b.; administratie (departement)
v. d. b.
toestaan, voteeren
Steu'erbetviltigung, w.
van belastingen. eteu'erbeiirf, m. = belastingdistrikt. eteu'erberb, I. = stuurboord.
Stettierlibud), 1.; .betraubation, w.; 'bireftor,
m.; • einnalpne, W . ; geinnebuter, = kohier,
van de belastingen; ontduiking v. d. b.; direkteur v. d. b.; ontvangst of inning v. d. b.;
ontvanger v. d. b.
Oteu'ererOebung, w. = belastingheffing. Zteu'.
erertati, tn.= ontheffing van belasting. eteu'er.
ertrag, m. = opbrengst v. d. belasting(en).
eteu'erfatt, 1. = belastingvak. fteu'ertvei =
vrij van belasting. eteu'erfrefOeit, w. =
vrijdom van belasting.
Steu'erlItut, m.; g gegenttanb, m.; .nelb, 1.;
.gete4, 1.; tbebettette, W. = belastinglivoet;
-grondslag; -geld; -wet; -kantoor.
eteu'erbinteriielmna, w. = ontduiking van de
belasting.eteu'erfaffe, w. = belastingkas.eteu'.
ertlatte, tr. = belastingklasse. eteu'erfraft,
= draagkracht. fteu'ertii§ = belasting..., ft.. e
*3elaftung = belastingdruk. eteu'erlitte, tn. —
kohier. eteteermattn, m. = stuurman. steu'ev.
mannatunit, w. = stuurmanskunst. eteu'er.
mattn4maat, m. = stuurmansmaat. eteu'er.
uterfutaf, 1. = ' grondslag (voor belasting).
I. fteu'ern, id)w. (b.) = belasting betalen, opbrengen; [bijdragen, ondersteunen]. II. itett'.
ern, ftw. (b. u. I.) (een schip e. d.) sturen,
richten; nad) eitben = zuidwaarts stevenen,
varen ; er fteuert auf eine Sidle bet ber Eteuer =
hij stuurt op een betrekking bij de belastingen
aan; f. (met Bat.) = te keer gaan, tegengaan.
eteu'erorbttuttg, w. = belastingverordening.
fteitieretiditig = belastingplichtig, -schuldig.
steu'erquote, w. = belastingtermijn.
Oteu'errab, 1. = stuurrad (van roer, van auto).
eteu'errat, m. = raad van financien: (eeretitel
van een ambtenaar bij de belastingen).
ateu'erIlreform, w.; arettatnation, w.; 'roue,
tn. = bela,stinghervorming; -reklame; -kohier.
Sten'erruber, 1. = roer, stuur. Steu'ertat0e,
w. = belastingzaak. eteWerleOein, m. =
belastingbiljet. etetteeKraube, w. = belastingschroef ; bie E. analeben zie an3 le b en.
etettierienfuttg, w. = belastingverlaging.
eteu'evii4, m. = stuurstoel. Steu'ertreutputb,
w. = belastingkonsulent. etete(e)rung, w. —,
—en = ('t) sturen; ('t) tekeer-gaan; (tech.)
reguleering; regulator. eteu'erberaulagung,
= aanslag in de belasting.

1.; qatiter, m.; ' &ettel, m. = belastineontwerp; -beheer; -wezen; -betaler; -biljet.
= fiskaal recht. eteu'evittiCag,
m.
opcenten.
Ste'bett, m. —s, — = steven.
stetirarb (spr.: stjoe81), m. —s, —s = steward,
hofmeester (op schepen).
ewe: = etrafgefetbud).
ttibitlen, ftw. (b.) = stelen, gappen, kapen.
etitfj, m. —(e)s, —e = steek (ook fig.), stoot;
gravure, prent; slag (in 't kaartspel); ruil; roes;
(gwst.) steile weg; im G. laffett = in den steek
laten; E. batten = steek houden; (ber Wein,
bas t3ter) bat einen Z. = is zurig; (bas Wield))
bat einen G. = is een tikje bedorven, er is een
smaakje aan; (bas war) an e. auf mid) = een
steek, zet op mij ; G. um E. = ruil om ruil;
(biefe Warbe) bat einen G. ins (brittle = zweemt
naar 't groen; mit einem E. ins Stantfd)e =
met een Kantsch tintje; btt bait tnobl 'n G.? =
ben je niet snik? Stirb'bintt, = steekblad,
stootplaat (van den degen); troefkaart; (id) will)
[einen gledereten (ttid)t) Sum E. bienen tot
mikpunt, doelpunt van zijn plagerijen dienen.
Iti4'buttlet
stikdonker.
Sti'Met, m. —s, — = graveerstift.
—en = stekelige zet, hatelijkheid,
steek. ZtiAelfebter, m. = graveerfout.
etiittelfutf* m.
(paard) witgespikkelde
vos. tti't§eln, fd)w. (b.) kleine steekjes
makers (bij 't naaien), pikkeren; (fig.) auf
eintn 1. = op iem. hatelijke toespelingen maken, hatelijkheden debiteeren. Sti'dotrebe zie
Gild) elet.StiAeltuort, 1.= hatelijke zet,steek.
Stidrentitbelb, m.= beslissende stem (bij staking
van stemmen).
= onkwetsbaar. Stidr,
fianutte,w.=steekvlam.fticfrfrei=onkwestbaar.
ttitiVtialtin steekhoudend. eticO'baltigfett,
w. —, —en = steekhoudendheid, geldigheid,
deugdelijkheid. etidrberb, m. = steekhaard,
ontvangbekken. etiefrfuOon, m. = laatste
coupon (als talon). eticOler, tn. —s,
hatelijk mensch, spotter. Zticblitta, nt. —5,
—e = stekelbaarsje. etitb'utat, 1. = litteeken
van een steek.
etittotttantie' (spr.: = stichomantle (waarzeggerij uit plaatsen, die men
in een boek opslaat).
Stii0lirobe, tn. = steekproef. w. =
steek-, schrobzaag. etieWtag, m. = reskontredag, termijn. ettelytuaffe, tn. = steekwapen.
stimuoi, w. = herstemming. etiefrinort,
1. = lefts; (th.) wacht(woord); (onder aan de
bladzijde) kustos. stidrnuttbe, ty . = steekwond(e).
Stid'arbeit, w. = borduurwerk.
ttlefet (gwst.) zie iteil.
I. rtiften, fcbw. (b.) = borduren;
(1.) =
stikken. II. eticlen, m. —s, —
(nrbb.)
(strijk)stokje; breinaald; e., 1. = ('t) borduren.
etiefer, m. —s, = borduurder. Stiderei',
w. —, —en = borduurwerk. etieferin, ro. —,
—nett = borduurster.
stikzinking.
etierfint, m.
borduurgaren.
Stitrgartt, 1.
etitreab, 1. = stikgas. etiergotb, 1. = borduurgouddraad. Otid'Outten, m. = kink-, stikhoest.
= drukkend, bedompt, verstikkend,
stikheet. Stidlutt,
= stiklucht.
w.; -mutter, I.,
w.;
= borduurllmachine;
Jratinten, m.; g leibe,
-patroon; -naald; -raam; -zijde.

eteu'evieft,
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Ztidltoff, m. = stikstof. Itiffittenaltig =
stikstofhoudend. Sticritoffbec.:ittbung, ro. =
stikstofverbinding.
= stikvol.
ieug, 1. = borduurgoed, -werk.
ftle'bett, ft. (b. u. 1.) (id) ftiebe; ft* ftiebe!
geftobett) = stuiven, vliegen; bas ift nid)t
geftoben uttb geflo gen = datraakt kant noch wal.
atiefbruber, to. = stiefbroeder.
etielet, m. —s, — = laars, stevel; pompcylinder; [(groote) bokaal] ; ook = C tithel;
feinen guten G. gebett = flink loopen; feinen S.
arbeiten, tame; frinlen u. terdege
werken, dansen, drinken e. d.; (er fattn) feinen
S. Dertragett = heel wat (drank e. d.) verdragen;
(er ftecft) in feinem guten S. = in geen goed iTel;
in bie S. fommen = (fig.) op dreef komen, in
goeden doers komen. etieletattifeigr, m. =
= schoenlaarzetrekker. Stieletbiirite,
borstel. OtieletMen, 1. —s,
etiefetette,
—, —It = laarsje. atielelftutk m. =
laarzepoetser.etieletinettt, m. = laarzeknecht,
-trekker. StiefettnüSer, m. = knoophaakje.
fcbin. (b.) = laarzen aantrekken;
((klim)planten) stutten; f., (f.) = loopen,
aanstappen ; vgl. fporne n.
2010100er, m.; =quatte, w.; gltbaft, m. —
laarzelipoetser, -kwast; -Schacht.
StieletIlitutbe (=itolbe), w.; =itrippe, w. =
laarzejjkap ; -strop (-trekker).
Stierettern, 431. = stiefouders.
^tie'fe111tvidjie, w.; =tvic§fer, m.; qiefier, m. =
schoenilsmeer (-was); -poetser; -trekker.
atierilgefMtvifter, 431.: =mutter, tv.; stniittercOett,
1. = stiefilbroers en -zusters; -moeder; -moedertje (driekleurig viooltje).
ftieflittitterligt = stiefmoederlijk.
Stieflic§Metter, tn.; .1o0n, m.; =tocbter, w.; =
stieff lzuster ; -zoon; -dochter.
[Stieg, m. —(e)s, —e = stijgende weg]. ettege,
n).
—tt = (ibb.) belling; trap, opstap;
twintigtal, snees; fiber 3tnel 6 . .31 drie
(trappen) hoog; eine S. £einwanb = 20 el
linnen.
Stieglith m. = putter, distelvink.
Stiet, m. —(e)s, —e = steel, handvat, heft;
Stengel, steel (van een blad); vgl. Stumpf.
Meilen, Rim. (b.) = een steel maken aan;
g eftielt gesteeld. Stiel'ettbe, f. = uiteinde
(van den steel). Mello = gesteeld; vervelend,
saai. etiellorrittette, ID. steellorgnet,
face-a-main. ftierlo4 = zonder steel, ongesteeld. ftlet'itiittbig = gesteeld.
etie'01, Ztie'Oer zie Steiper.
I. Stier, m. —(e)s, —e = stier; [S. non Uri =
(oudt.) hoornblazer van Uri]; vgl. t orn.
II. (tier, 9lbj. = starend, strak, wezenloos.
(I) .) = staren.
itie'ren,
etieegefectit, 1. stieregevecht. etierigeflumu,
1. = span stieren. Otierlopf, m. = stiere-;
stijfkop. Itierlaufig = stierkoppig, met een
stierekop; stijfkoppig. Ztier'naden, m. =
stierenek (ook fig.). ftierittaitig = met een
stierenek, geweldig. stier'opfer, 1. = stieroffer.
ettelel, m. —5, — = lomperd, vlegel.
I. sum m. —(e)s, —e = stift, punt, draadnagel, pin; tong (van gesp); naald (van veter);
potlood, griffel; stomp, stift (van tand);
leerling (in handelszaak, winkel e. d.); klein
kereltje, dreumes, pikkolo; pruimtabak. II.
Stift, 1. —(e)s, —er (u. —e) = stichting,
stilt, sticht, klooster, domkapittel, bisdom,
seminarium; bes S ..s = Tabernakel.
itiftett, fcbtn. (b.) = van een stift, punt, naald

etil1e0alter.

voorzien; vastmaken; tot stand brengen;
geven; pruimen; (eine Slird)e, ein StIofter, ein
Spital, eine 91eligion, eine eefte, lrieben,
stichten; (einen Zrben) stichten, instellen; (ein Wert) instellen; (.5iinbel) veroorzaken; eine 2ampe in bie Stir*, ein dud) in
eine 3ibliotbef, fein gan3es $ennOgett in bah
Zollbaus f = een lamp aan de kerk schenken
enz.; (einen ¶3reis) uitloven; (ba 1)aben Ste) etw.
ed)Ones geftiftet = wat moois aangericht.
Stitter, m. —s, — = stichter, grondvester,
schepper, oorzaak, aanlegger, bewerker ; gever,
= stichtster,
schenker. etifterin, w.
stichteres, enz.
= stichtsch, van
't sticht, van de stichting, tot de stichting
behoorende, stichts... Ztiftler, m. —s, —
iem. die tot een sticht of stichting behoort;
lid, leerling van een Stift.
ZtiftWantt, f. kapittel; domheerschap.
Stift0'auttmattn, m. = kapittel-, domheer.
etiftWbrief, m. = stichtingsbrief. atift0's
bame, =frau, tv., •triintein, f. = stiftdame,
kapittelvrouw, kanonikes. StiftWgenteittbe,
w. = kapittelgemeente. StiftWtiattptutann,
m. = kapittel-, domheer. etiftWbatt6, 1. =
kapittelhuis ; fundatie. ZtiftWfierr, m. =
kapittelheer, kanunnik. Stiftd'biltte, w. —
Tabernakel (des Heeren). StiftWlanilev, m. =
=
kanselier van 't kapittel. Stiftelinte,
kapittel-, domkerk. StiftW0farrer, m.
domprediker. StiftWpfriinbe, w. = prebende,
prove. etiftWOrebiger, m. = domprediker.
tetiftWitelle, tv. = kanunniksplaats.
Ztiftbilltag, m.; sberfammtung, tv. = kapittellldag; -vergadering.
stirtung, tv. —, —en = stichting, oprichting,
installing, schenking; sticht; inrichting; geschenk; milbe S. = vrome stichting.
sfeft, 1.; =jam f —
StirtunnOpbrief,
stichtingslIbrief ; -feest; -jaar.
= overeenkOmstig den stichtingsbrief. StirtungOtag, m. = stichtingsdag.
etirtung6urtunbe, w. = stichtingsoorkonde.
etiftlaint, m. = stifttand.
Stifenta, 1. —s, ..ta = stigma, stip, vlek,
litteeken, (bot.) stempel. Stientatilation', w.
— = stigmatizatie (brandmerking; merking
met de 5 wonden van Christus). itigmatifie'ren,
(b.) = stigmatizeeren (brandmerken).
etii, m. —(e)s, —e = stijl, trant, bouw-,
= stijl(soort).
schrijfwijze. Stil'art,
etitett, f —(e)s, —e = stilet, (kleine) dolk.
id)w. (b.) = stileeren. etitir, tn.
—en, --en = stilist. etuiltit? tv. —, —en =
stilistika, stijlleer. = stilistisch, van
den stijl, stijl... ; in f ..er lSe3iet)ung = wat
den stijl betreft.
(311113. ititte) = stil (i. a. b.); f... er grettag,
1.. e TtIod)e, Merle, 1.. er .03ean = stille
(Goede) Vrijdag, st. week enz.; bie G .. en im
£anbe (it); lid) 1. verbalten zich stil houden;
im f . en = in stilte, ongemerkt; ein 1.. es
Olas leeren = een glas leegen ter gedachtenis
van een overledene; (eine Wabrif) 1. legen
stil, stop zetten; bas Oefcblift war febr 1. —
de zaken hadden een stil verloop; f . e %gaffer
pub (grfinben) tief, reif3en tiefe (brtiben = stifle
waters hebben diepe gronden. ftill'begliidt =
stilgelukkig. Stifle, to. = stilte, stilzwijgen,
geheimzinnigheid; in ber G. = in stilte, stilletjes. Stilleben, f = stilleven. ftillegett, fcbra.
(1).) zie f ti 1 1. etifielialter, Tn. = verkooper
(bij premieaffaire), steller.
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= stijlleer.
(11.) = (l3Iut) stelpen; (blower,
Stmer3) stillen; (Zurft) stillen, lesschen;
( 3erlangett, Zegierbe) stillen, bevredigen (ein
Stinb) de borst geven ; [1. tot zwijgen brengen] .
= stillend, stelpend, kalmeerend.
, m. —s, — = stiller, kalmeerder.
a
I. ftill'Oalten, it. (I) .) = stilhouden; stoppen;
(ben fftunb) houden. II. etill'Oalten, 1. —
stilhouden, onbeweeglijkheid.
itill'legett zie Stifle...
itill'Atoeigett, ft. (ti.) = stilzwijgen; bas S. =
't zwijgen, de stilte, 't stilzwijgen; etw. mit
G. iibergeben
iets met stilzwijgen (stilzwijgend) voorbijgaan; ft .. b = stilzwijgend
(ook adj.). Ztill'itattb, m.
stilstand, werkeloosheid, schorsing.
u. I.) = stilstaan. II.
I. itill'iteb(e)n, ant
Still'ite0(e)n, 1. = stilstand.
C^til'Cltng, w. —, —en = stilling, stelping,
lessching, bevrediging (vgl. Rill en). OM'.
tungbutittel, 1. pijnstillend middel; stelpend
m. itill'bergniigt = stilvergenoegd.
itil'boll = stijlvol.
Ztintt'abgabe, w. = stemming. atintitt'.
= stembanden. itintutleretbtigt =
biinber,
stemgerechtigd. Stinn'berettitigung, =
stemrecht. satittutt'bvink m. = baard in de
keel, stemwisseling.
Stini'me, . —, —n = stem; entfdribenbe,
entid)Iletenbe G. beslissende stem; vgl.
abgeben, fammeln, Sit. Itint'uten, id)to.
(11.) = stemmen (nl. gelijkgestemd makers en
gelijkgestemd zijn, ook bij verkiezing); Ober,
niebriger 1. (if); (einen fur etw.) gunstig st.;
(bie Zioline) ftimmt nid)t lur Zrompete =
stemt niet met .. ; (feine banblungen) f. nitt
3u feinen IReben = stemmen niet met zijn
woorden overeen; (bie 9ted)nung) ftimmt nid)t =
sluit niet, klopt niet, komt niet nit; bas
ftimmt
dat Immt nit, dat klopt, dat is zoo;
[it. = (laten) klinken, instemmen, meeklinken,
aanheffen; vaststellen].etinentenabgabe,
=
- stemming. etinentenatgabl, w. = aantal
stemmen.Stittenteneittbeit, •eitibelligteit, .=
eenstemmigheid, algemeen stemmen.
Otitti'metifigleittfteit, to.; .tnebrOeit, to. =
staking van stemmen; meerderheid v. st.
= onderzoek, verifikatie
Stint'ntenOriifung,
van de uitgebrachte stemmen. Stittenten.
Inutile;
m. = stemopnemer.
ntenbertililtni4, 1. = verhouding van de
stemmen. atitn'tnettialg = .an3 al) I. Stint'.
inettitifilung, w. = opening (telling) van de
stembus, stemopneming.
—s, — = stemmer (van piano's,
atittenter,
bij verkiezingen) ; stemhamer.
= stemgerechtigd. Stittttliilger,
m. = woordvoeder; orgaan (van een politieke
meening bijv.); (muz.) stemvoering.
gabel, w. stemvork. Stintm'geber, m. =
stemhebber, stemmer. itinittebaft = stemhebbend, met stemtoon. Stinuttlynittner, =
stemhamer. atinint'bolg, 1. = stapel (van een
viool). etinentittel (afbr (Stittini'mittel), 931.
stemmiddelen.
w.;
Ztimnt'llPfeife, tD . ; .retOt, f. ;
m.; suntiang, m. = stemilfluit(je); -recht;
-spleet; -sleutel; -orgvang.
c:itittetnung, u). —, —en = stemming (eig. en
fig.); gebobene S. = opgewekte st. Stint'.
uing4bilb, 1. = stemmingsbeeld. itinenitingb.
boll = plechtig, vol wijding.
tillebre,
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^^ atjft n , w.;; aettel, m. = stemNee ; -wisseling; - opnemer; - opneming ; - briefje ( - biljet).

atinittland ', 1. —, ..lantia stimulans, prikkelend, opwekkend middel. stimulation', to.
—, —en = stimulatie, prikkeling. itinntlie'ren,
= stimuleeren, prikkelen. etonnitto,
VW".
m. — = stimulus, prikkel.
stinkadores, (slechte)
etintabo'reb, q3l.
sigaar. Citint'bod, m. = stinkbok. stint'"
stinkende gouwe (voor „autobroft§te, w.
mobiel"). itittlett,
(I).), (id) itinfe; ftanf ;
Wee; ftinfe! geftunfen) = stinken; f . .b faul
= stinkend lui.
= stinkend.
etinflmnifte, w. = stinkende kamille.
Stittrilttale, n).;
f. = stinklIneus; -dier.
stint, m. —(e)s, —e = spiering.
Stipetibiat', m. —en, —en = stipendiaat: iem.
die 'een beurs geniet. StiOett'biunt, f. —s,
..bien = beurs (voor studeerenden).
CettOO, m. —(e)s, —e;
--n =
(gwst.) pikkel, spikkel, stip; sans; auf ben
Stipp op 't oogenblik. ftiO'Oen, ftro.
(I).) = stippen, soppen, indoopen; eine Torre
Staffee j. = even een kommetje koffie komen
verschalken.
ro. = taptemelk.
Sti00(4) ibijite, ro. = kort bezoek.
stipulation', w. —, —en = stipulatie, bepaling, vaststelling.
icbio.
.) —
stipuleeren, vaststellen, bepalen.
etirlt[e], w.. .nett = voorhoofd; es
ftebt ibm an ber G. gefd)rieben = 't staat op
zijn voorhoofd geschreven; er Matte bie S. mir
bas 3u fagen = hij had de onbeschaamdheid,
mij ; vgl. bieten, ebern.
Stivn'llaber, to.; .banb, 1.; .bein, 1. = voorhoofdliader; -band; -sheen.
etiviebinbe, w. = voorhoofds(ver)band; hoofdband, diadeem; gebedriem (van de Joden).
Stineblott, j. = hoofdband (voor paarden).
kopriem, .voorhoofdsplaat. Stirolalte, .furtfie,
to. = rimpel, plooi in 't voorhoofd.
Oaar, f = voorhoofdshaar. Ztivit'batniner,
m. = vlakhamer.
Stirtt'llbader, m.; .bable, w.; -lode, w.;
ottunel, m. ; oterb, m. = voorhoofdsliknobbel;
-boezem; -lok (kuif); -spier; -zenuw.
Stirtetab, f. = recht kamwiel.
m. =
hoofdband, diadeem. Stirn'tienten,
=
hoofdband, kopriem; gebedriem (van de Joden).
Stint'ilrunieln, 1.;
m.; al mud,
----voorhoofdsnfronsen; -rimpelaar; - versiersel.
= voorzijde.
ativnleite,
Stirn'hut, 1. = voorhoofdsdoek. atinewinbung,
w. = voorhoofdskronkel (in de hersenen).
St. n. = stili novi: Truett Stils: nieuwe
stoa (zuilehal; de filozofische
stoa, tv. —
school van de Stolcijnen).
ito'ben, id)ro. (1.)
(gwst.) stoven.
etü'ber, m. —s, — = brak; (gwst.) stoffer.
ItO'betn, jdm. (b.) = stofregenen, fijn sneeuwjagen, stuiven; doers opdwarrelen, opjagen;
(van jachthonden en fig. ook van menschen)
speuren, snuffelen; es filbert = 't stofregent,
er valt een fijne jachtsneeuw. ZtiYbevivetter,
1. = regenachtig weer, sneeuwweer, -jacht.
ZtoWeilett, f = pook. fto'c4ett zie rtocbern.
StoAev, m. —s, = pook, schrapper,
krabber; tandestoker. fto'ctern, fdyw. (b.) =
porren, poken, peuteren; ook = rticbein;
bie 31itme, in ben 3iitmen 1. = in de tanden
peuteren.
Stod, m. —(e)s, StOde = stok (ook bij 't kaart-
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spel), knuppel, reis-, wandelstok, rotting;
biljartkeu; (stam van een) bloem (in een pot),
wijnstok, boomstomp, blok (stuk hout, loiterwerktuig); verdieping; armbus; bijekorf; bergmassa ; vignet; hoofdsom; gevangenis; voetstuk (v. een zuil); hoedvorm; muntstempel;
einen in ben S. legen = iem. in 't blok sluiten;
auf bem S. faufen = (wijn) op stam koopen;
fiber G. nub Stein. (Staube) = over heg en
steg.
etod'autbot, m. = vuistaambeeld. Ztod's
ante*, = zwerfmier. etod'autiel, =
kraagmerel. Stod'beil, 1. = stokbijl (wagenm.).
= stekeblind. Stod'bOO'me, m. =
echte Bohemer, ras-Bohemer. etod'bOrfe, w. =
effektebeurs.
degenstok, stokdegen.
etod'begen, m.
etod'beutlOe(r) = echte Duitscher, rasDuitscher. itod'buittnt' oliedom, indom.
ftod'biinn' = zoo dun, zoo mager als een
houtje, broodmager. itod'bunlel = stikdonker.
jtod'bitre = indroog, broodmager.
Ctoelein, id)to. (b.) (nrbb.) zie itocbern.
StaeleIntifM, m. = geklonterde melk.
etbeleficftuti, tn. = schoen met hooge hak.
itoelen, fcbw. (1.) = met stokken steunen
(den wijnstok bijv.); stokken, blijven steken,
stilstaan; haperen; (door 't vocht) bederven,
beschimmelen; ins S. geraten, fommen =
blijven steken; it., (i.) = stremmen, stollen.
it c'feu, fcbw. (b.) = in 't blok sluiten; gevangen zetten.
Stod'engliinber, m. = echte Engelschman,
ras-Engelschman. etod'ente, tr. = wilde eend.
ftbelern, id)ro. (1).) = stijf stappen ; porren,
peuteren; telkens haperen, blijven steken.
= katuil.
Stod'eute,
Stec/Note, m. = bederf in den wijnstok.
1.
etodleOten, = batonneeren, stokschermen.
itodlinIter = stikdonker. StodliK, m. =
stokvisch; zot, sukkel. etodited, m. = vochtvlek. itoditedig = met vochtvlekken. etod'.
Witte, w. = geweerstok, geweer als stok.
etod'frattiole, m. = echte, ware Franschman, ras-Franschman. ftod'frentb' = wildvreemd.
etod'neige, w. = zakviool. Stodliade, w. =
stokbijl (wagenm.). Stod'Oaud, j. = gevangenis,
kot.
itoelig, ftbelig = door 't vocht bedorven, beschimmeld ; vochtig; stokkerig, stijf; koppig.
...fta'dig: Dierft., fiinfft. ufw. = van vier, vijf
verdiepingen enz. stijf, houterig;
stijfhoofdig, koppig.
Stodlobber, m. = beursspekulant.
m. = echte, door-en-door jood,
rasjood. etodlaterste, w. = stoklantaarn.
Stodletutter, m. = kandelaar op hoogen voet.
etodloben, $1.= uitloopers uit een boomstomp.
etod'malbe, heemst; stokroos. etod'.
meirter,. m. = stokmeester, -bewaarder, cipier.
etod'Oreule, m. = echte Pruis, ras-Pruis.
etod'Oeiigel, 131. = stokslaag, ransel. itod'ra'.
benttOtoara' = stikdonker. 6tod'rei6, I. =
wortelscheut. Stod'role, w. = stokroos.
= fondsen, staatspapieren.
etod4,
StodlCent, m. = stok-paraplu. Stod'ICrtg,
m. = stokslag. etodldinupfen, m. = verkoudheid in 't hoofd. Stoditiitsber, m. =
standaard voor stokken e. d. itod'iteir =
stokstijf. = doodstil. itodlaub' —
stokdoof.
—, —en = stilstand (van 't bloecl,
etoclung,
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van de vochten, van den handel); afbreking
(van de korrespondentie); blijven steken, pauze
(in 't spreken).
etod'biole, to. = stokviolier. StodIvert, 1. =
verdieping. etodluinbe, w. = windas. etod's
iuder, m. = broodsuiker. eteirgahtt, m. = kies.
Stoff, m. —(e)s, —e = (de) stof (grondstof,
substantie, materie, weefsel, onderwerp); (stud.)
drank, (vooral) bier; l)ctit bu nod) G.? = heb
je nog wat in je glas? Sum Qad)ett, Sum
Sdgeiben = stof tot lachen, om to schrijven.
Stoffel, m. = Stoffel, stoffel, sukkel.
itorfeln, fcbto. (b.) = (fd)w3.) moeilijk loopen,
sjokken.
itorfett = stoffen, van stof. ftofrOaltig, ftofflii#
= stoffelijk. ftofflob = onstoffelijk; zinloos,
leeg, onbeduidend.
etoffilnaute, m.; .berivaubtKaft, w.; .tnedgel,
m. = stoflinaam; -verwantschap; -wisseling.
ftOO'nett, idyll". (b.) = steunen, kreunen, zuchten.
Stolter, m. —a, — = stolcijn (aanhanger
van Zeno), onverstoorbaar mensch. fto'ilrft =
stoicijnsch. Stoi3iO'ntu6, m. — = stoicisme
(leer van de stofcijnen, onverstoorbaarheid,
koude strengheid van zeden).
..lett = stola, stool
Stola, Stole, iv.
(priesterkleecl, over de schouders tot op de voeten
afhangende breede band). etoVgebilbrest, qm.
geestelijkheidsinkomsten, emolumenten.
Stolle, tr. —, —It = langwerpig brood, kerstbrood ; boterham. etollen, m. —s, — =
(horizontale) mijngang, -galerij; (deel van een)
strofe (bij de Meistersinger); stijl, onderstel,
poot (van tafel bed e. d.); kalkoen (aan 't hoefijzer) ook = Stolle ‘ Stollenarbeiter, m. —
mijnwerker. Stollenbader, tn. = brood- en
koekbakker. Stotlenblidife, to. boterhamtrommel. Stollentsmer, m. = mijnwerker.
StollentrOdit, m. = mijnschacht. Stollen.
Mogen, m. = blokwagen. etollentoaffer, 1. —
als mijngalerij
mijnwater. ftelentreile
liggend.
itol'perig = Ij o 1p e r i g. itorpern, fcbto. (I). u. j.)—
struikelen (eig. en fig.), strompelen; hakkelen,
stotteren.
zie alp erig.
I. itoli, 9Ibi. = trotsch, fier, hoogmoedig :
stout, prachtig, trotsch, grootsch. II. eto13,
m. --es = trots, fierheid, hoogmoed, -hartigheid.
itoWe'ren, icbw. pronken, trotsch loopen.
etoOrbiittfe, to. = pakkingsbus. etoOrei,
1. = maasbal (vgl. Stopffugel). etbirfel
(ebb.) = StOpfel.
ftWfen, fcbw. (b.) (eine 3feife, ein 2od),
eine 91abt, einem ben gRunb (bas Maul), dire
in ben 9Jlunb, in bie Zafcbe, Striimpfe, ein
Stleib) stoppen; (Tattle) volstoppen, vetmesten,
pillen; (bie Speife) ftopft = stout; (bie Menge)
ftopffe ficb = verdrong zich; geftopft non =
prop-, stampvol. Stopler, m. —a, — = stopper.
etoe'llgarn, I.; .0aar, 1.; 'Owner, nt.;
1. = stoplIgaren; -haar (vulhaar); -hamer
(breeuw-, kalfaathamer); -hout.
maasbal.
stoe'rugel, w.
St0011100en, nt.; •uteffer, 1.; .mittel, 1.;
.nabet, w.; = stopillap (-doek);
-mes (van kuipers); -middel; -naald; -naad.
= (deeg)pil, vgl. ftopf en.
etopfnubel,
stopwas, maagde-, entwas.
StoOrtooi0O, 1.
itopO = stop! hot
—n = stoppel.
StolrOet,
StoW0ellladev, tn.; `hart, tn.; .branb, tn.
stoppelflakker (-veld); -baard; -brand.
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StoWlielbutter, w. = herfstboter. etoblielbai§,
1. = rieten dak.
Ston'nellifeber, to.; .felb, 1.; •EinttO, tr. =
stoppelilveer; -veld; -gaps.
stoplietgebic§t, 1. = lappedekenvers, cento.
Ston'nelgrab, 1. = gran tusschen de stoppels
etop'Oelbaar, 1. = stoppelhaar. etop'pel.
tio0fer, m. = boer; infanterist. itatYpeln, fcbro.
(1).) = (op een stoppelveld) bijeenzoeken, lezen,
rapen (ook fig.). cetWintrithe, to. = raap, knol.
sto4lietber6, m. = lappedekenvers, cento.
fton'pelbott' = prop-, stampvol. Ston'tiets
tneibe, v). = naweide. Ston'netritert, 1. =
samenlezing, verzamelwerk, kompilatie.
fton'Oett, Id)w. (f),) = (schip, machine) stoppen,
stop zetten.
Stonnt'ne, w. —, —n = gezwinde loot.
Stonn'ter, m. —5, — = stoppelaar, verzameIaar, nalezer, kompilator.
etWjet, m. —s, — = stop, kurk; klein kereltje,.
prop. Ztanlettontaft, m. = stopkontakt.
falrfeta, fcbtv. (b.) = kurken, dicht maken.
I. cater, m. —(e)s, —e = steer, II. Star, tv. — =
werk in 't huis van een partikulier, karwei;
auf ber Z. arbeiten = op karwei (bij de lei
aan huis) werken.
sto'rag, m. —(es) = storax (een soort gomhars,
welriekende balsem).
Stout), m. —(e)s, GtOrcbe (f bb, audy —en, —en)
= ooievaar; bet brat mir einer 'nen G. = wel
heb ik van m'n levenl nou breekt m'n klompl
nou gaat mijn pijp uitl etarcirbeine, $1. =
ooievaarsbeenen, ftov'Men, ittn. (1).) ------ (met
hoog opgeworpen beenen) stappen.
Stov'ettev zie etorger.
Stovt§lineft, 1.; ' Want, m. ------ ooievaarsllnest;
-bek (ook in de bet. van: teekenaap; een plantefamilie, geranium, kraanbek).
Sto're, m. —s, —5 = store (ook magazijn),
jaloezie.
ftO'ren, fd)tv. (b.) = (ver)storen, hinderen; (owl
en raog gwst.) snuffelen, zoeken; venten ; op
karwei werken ; g e fib rt -----= (ook) in de war,
niet goed bij 't hoofd. StO'venfrieb, m. —
rustverstoorder, spelbreker, ibta'vev, m. —s,
— = (rustver)stoorder ; ook = Gtorge r.
StOrever, to. —, —en -:-= verstoring.
Stov'gev, Stilv'fier, m. —s, — = (gwst.) venter,
marskramer, marktschreeuwer.
ftornie'ren, fd)to. (b.) = storneeren, terugboeken (fouten hersteller, in 't boekhouden,
ongedaan maken). Stor'no, m. —s, ..ni =
storno; terugboeking. etoettopoitett, m. =
stornopost.
Stun, nt. —en, —en, etoeten, m. —s, — =
(boom)stomp. ftav'rig = koppig, stijfhoofdig,
stug, stuursch, weerbarstig. etberigteit, in. —
= koppigheid enz., vgl. ft 5 rr i g. ftar'vtle0
zie ftbrrig.
et5Vrogett, m. = steurkuit, kaviaar.
etev'tfiing, f. —a, —e u. —s = Storthing
(Noorweegsche volksvertegenwoordiging).
Staivung, to. —, —en = (ver)storing, stoornis.
Star&ever, to. —, —en = (gwst.) zwerftocht,
vagebondage; vgl. 2anbitorger.
Ztotl, tn. —es, atOte = stoot, schok, ruk,
duw; (Q3ficber, %nett, bo13) stapel, hoop; steek
(met degen, dolk); aan-, uitval ; onder-, belegstuk,
stootkant; bout (van kalf of schaap); feinem
ber3en einen G. geben = tot lets (onaangenaams) besluiten; (bas gibt Om) einen G. —
een leelijken duw, knauw; (bas war ein) barter
G. fiir fie = (zware) slag voor Naar; einem
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ben lettett G. geben = den genadestoot geven;
einen G. ins born tun = op den horen blazen.
etoragt, ro. = steekbijl, etoffbaffer, m. =
stootbuffer. Stoffbegen, m. = stootdegen,
floret. eteffeifen, 1. = schoffel.etOlet, m. —s,
— = stamper (in een vijzel bijv.).
itelen, ft. (b.) (bu ftht(ept, er ftOtt; ftiet;
Mete; itof3e1 geftoten) = stooten, duwen,
schokken, botsen, stuiten; grenzen; [schuiven];
(peper, kaneel) stampen, stooten; Ott einen
Whit) grenzen; einen mit ber Rafe auf (WO
f. = met zijn neus op lets duwen; and bem
battle f. — 't huis uitjagen; -tub elenb f., = in
't ongeluk, in 't verderf storten; ilia born, in
bie Zrompete 1. = op den hoorn, op de trompet
blazen; eine Stugel tub loch 1. = (biljart) een
bal stoppen; einen bus ben $lopf 1. (l!); 1., (1.):
an& .2anb 1. = landen; auf einen 1. = iem.
(toevallig) aantreffen; (auf ecipnierigteiten)
stuiten; bas Stiff ftief3 boot £anbe = stiet,
ging van wal; bit einem 1. = zich bij iem.
voegen, zich met iem, vereenigen; fit* I. = zich,
elkander stooten; fid) an (91ff.) 1. (ii, eig. en
fig.); (bie Cade) iti5f3t fit nod) an einer Slteinig.
kit = hangt nog van een kleinigheid af; vgl.
geftof3en.
ethIer, m. —s, — scooter, stamper;
stootende valk, sperwer, havik, etofferbe,
to. = stampaarde. Stoirfatte, m. = jachtvalk.
ftofffvel = niet stootend, zacht, glad. Voir.
gebet, f. = schietgebed. Stofiliade, W. =
schoffel. itO'fiig = stooterig, stootsch; kribbig.
StoirlItante, tn.; .fiffett, f.; gm*, tn. = stootilkant; -kussen; -naad.
stoffieufm, in. = diepe zucht, verzuchting,
Simsonsverzuchting.
Stofflinoget, m.; stvaffe, to. = stootilvogel
(havik, sperwer); -wapen (steekwapen).
itoinveile = bij, met schokken, met stooten,
met horten en stooten; bij stapels. etotituevf,
f. = stempelmachine. etowwittb, m. = rukwind. Stoff&atin, m. = slagtand.
Stotlevev, m. —s, — = stotteraar, hakkelaar.
Itottertt, jcfp3). (b.) = stotteren, hakkelen.
Stair m. —es, —e, etotlen, m. —s, —
(gwst.) boomstomp; bout (van een dier). ftetlig
= (fcbtv3.) Steil.
etottAett, 1. —s, — = (nbb.) stoof(je).
ftoluen zie ftoben.
eroc. = Strafpro3ef3orbnung.
[f trail = strak, recht, stijf,, rechtop, kras] ; f. unb
ftramm = flink en kloek. itvadilitO = dadelijk,
snel; strikto itrad6 = onmiddellijk, dadelijk,
regelrecht.
Strabina'rigeige, Stvabina'vittb, tv. —, — =
stradivar lug.
etvarattbrettung, tn. = strafbedreiging. atrara
anftatt, tv. = huis van korrektie, tuchthuis.
etrarantrag, m. = eisch, rekwizitoor, etre.
atteit, to. = strafwerk, stratiarreit, m. —
arrest.
ftvaf'bav, = strafbaar. Stvarbarteit, w. — =
strafbaarheid. etrarbeitOeib, m. = administratieve boete. etrarbeitintutung, iv. =
strafbepaling. etrarbuC 1. = strafboek,
-register; boek voor de boeten. etvarbtic4fe,
in. = boetetrommel,
strale, to. —, —n = straf, bestraffing, boete;
eine G. auferiegen (verbangen), erleiben = een
straf opleggen, ondergaan; bet G. (verboten) —
op straffe; einen in G. nebtnen = iem. beboeten ; in G. fommen = een boete oploopen.
ftva'fen, fd)to. (1).) = (be)straffen; kastijden;
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beboeten; um Oelb 1. = beboeten; ant 2ebett 1.
= met den dood str.; am 2eibe 1. = aan den
lijve, lichamelijk straffen; mit Oefattgnis 1. =
gevangenisstraf opleggen. itra'fenb = straffend, wrekend. Stvarettnel, m. = straffende
engel, wraakengel, engel der wake. stye'.
ertenntniO, to. = (veroordeelend) vonnis,
veroordeeling. Straferlat, m., .erlaffung, to.
= kwijtschelding van straf. ftrareger&ieren,
Rim). (b.) = strafexerceeren.
!tuff = strak, (straf, sterk) gespannen; (bas
31leib) Itegt 1. an = is nauwsluitend; 1. unb
rtramm = flink rechtop en kloek van gestalte.
Strarfall, m. = strafbare zaak. itraffeillig =
strafbaar, -schuldig; 1. werken = gestraft
worden, een boete oploopen. Strarfalligfeit,
to. - = strafbaarheid.
ftraffett, Pm. (1.) = strak maken, strak aantrekken, sterk spannen. Stratrloit, W. - straf-, strakheid, spanning, stijfheid; gestrengheld.
ftrarfrei = vrij van straf, ongestraft, straffeloos.
etrargebot, 1. = strafdreigend bevel, gebod.
Strargelb, 1. = boete. Strargeriibt, 1. =
strafgericht, vonnis; (ook) strafrechter. ftrar.
geriClicb = strafrechtelijk, straf... Straf.
geri4tOorbnung, to. = strafwetgeving. stye'''.
gefeth f. = strafwet. Strargele4buc#, 1. =
wetboek van strafrecht. strorgelOgebuttg,
en. = strafwetgeving. Strargetvalt, w. =
macht om to straffen.
Strarfainuier, tv. = strafkamer. Strartaffe,
W. = boetekas.Strartobeg, m. = wetboek van
strafrecht. Straffetenie, ID. = strafkolonie.
ftrarllitij = strafbaar; laakbaar, erg, verschrikkelijk (1. fait; 1. langtvellen); rbestraffend].
Strarliciireit, w._ - = strafbaarheid; laakbaarheid. Starling, m. -s, -e = strafgevangene, tot tuchthuisstraf veroordeelde.
ftrarlo8 = straffeloos, ongestraft. Strarg
lofigteit, w. - = straffeloosheid. Strarmail,
1. = (mate van) straf, strafmaat. Strarmittel,
1. = strafmiddel. ftvartniinbig = voor de wet
strafbaar.
StrarlOorto, 1.; sOvebiner, m.; .Orebigt, to.;
iliro&cf3, m. = strafliport; -prediker (boetprediker); -preek; -proces.
Strarlirophorbming, w. = wetboek van
strafvordering. etrarvedit, 1. = strafrecht.
ftvarrec§ttie4 = strafrechtelijk.
Straffirebe, w.; sricljter, m.; •fai§e, tv., 'fend,
m.; .urteil, 1.; Pberfativen, 1. = stranrede
(-preek); -rechter; -zaak; -kamer; -vonnis;
-proces.
Strarlmfeliung, tr. = degradeerende verplaatsing. Strarbollitreitung, stiolliielning, w. =
voltrekking (van straf), exekutie. ftrariotivbig
= strafwaardig, schuldig, strafbaar. Otrar.
&muffling, v:I. = straftoemeting.
Stratg, m. -(e)s, -en = straal (licht-, water-,
bliksemstr., str. in den hoef van 't paard);
(Id)w3.) kristal, erts. strafi t'aber, Iv. =
straalader.
Striitg, m. -(e)s, -e = kam. Striiirle, w.:
Mutter S. = ((i;0.) (straat)weg. ftralylen, 1d)tv.
(b.) = stralen (i. a. b.); (1d)tv3.) kristallen
zoeken. itrtiirlen, idpo. (h.) = kammen; einen
mit ber betel I. = tem. doorhalen, geducht de
waarheid zeggen. ftrairlenfireibenb = straalbrekend.
StraWletillbrecbung, w.; ibiinbel, T. (.11fifebel,
m.) = straallIbreking; -bundel.
ftrablenb = stralend. ftrairlenfOrinig = straalVAN GELDEREN, Duitsch Wonrdenboek, I.
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vormig. Strairlentrone, to. = stralekrans.
Strairlentneer, 1. = zee van licht, van stralen.
Strairl(eMtier, I. = straaldier. Stralrler,
m. -s, - = (1tm.) kristalzoeker. itralrliajt =
straalachtig. itralrlig = straalvormig. Stratr•
lung, to. -, -ett = straling. strairlung4i
ftibigreit, w. = stralingsvermogen.
striitrue, w. -, -n = streng, steen (vlas,
garen), vlecht (hear); eine S. Zrabt = een
bosje (koper)draad.
Straliie'rung, w. -, Street) (beide met 4.), m.
-s, -s =(olt.) minnelijke schikking, likwidatie.
Stramin', m. -s, -e = stramien.
ftranint = straf, strak, krachtig, Oink (rechtop);
1. . a baffling = flinke, kloeke houding : 1.. e
3utt = strenge tucht; eine 1.. a Stele = een
zware betrekking; 1. arbeitett = ingespannen,
hard werken. Stramutlieit, ro. - = flinkheid,
kloekheid.
Strainlielftilfe, m. = fietser. ftrainlieln, Ito,.
(1.) = trappelen, stampvoeten, (fietsen)
trappen; lid) bios 1. = zich bloot woelen.
etranb' m. -(e)s, -e = strand, kust. strattlY.
mitt, 1. = strandvonderij.
Strannbatterie, tv.; •bauer, m.; .bebiente(r),
m.; .bieb, m. = strandllbatterij; -bewoner;
-opzichter; -dief (-jutter).
Itran'ben, Km. (1. u. ti.) = stranden.
Stranblifildi, m.; g gerectjtigleit, w.; .gut, 1. =
standllyisch ; -recht; -goed.
Stranbliafer, m. = helm; zandhaver.
Stranb'114auptinamt ( .berr), m.; •forb, m.;
liiiifer, m. = strandllheer; -stoel; -looper
(n/. persoon, watersnip en riethoen).
Stralibilorbnung, ID.; •rtiuber, m.; .refftt, I.;
strift, tv. = strandilreglement; -roover (-dief,
-jutter); -recht; -goed (aangespoeld).
estyan'butta, w. -, -en = stranding. etvaw.
bungOorbnung, to. = strandingswet.
etranbilibeget, m.; -boat, m.; stuae4e, w.;
toiiihter, m. = strandlIvogel; -voogd (-yonder);
-wacht (kustwacht); -opzichter (kustwachter).
etvang, m. -(e)s, Strange = koord, touw,
gareel, streng (teugel en garenstreng), strop;
spoor (= (bleis); Ieinen S. 31e1)en = zijn
plicht doers; Tie 5ieben alle gleid)en (an bent=
Ielben, an einem) S. = ze trekken een lijn,
ze zijn 't met elkaar eens; alle Strange ange.
ben = alle krachten inspannen; fiber bie
Strange 1)auen, 1d)lagett = uit 't gareel loopen,
(meest fig.) uit den band springen; Sum G.
verurteilen = tot den strop veroordeelen; auf
beet toten S. fen = (fig.) op dood spoor zijn;
vgl. rei3en I. ftrtinigen, icbto. (b.) = (paarden)
in-, aanspannen.
Strangulation', w. -, -en = strangulatie,
verworging. ftrangulie'ren, 1d)tv. M.) =
stranguleeren, verworgen.
strecoale, w. -, -tt = vermoeienis, groote
inspanning. Stra#aiier'anitig, m. = werkpak.
itrapaiie'ren, lotto. (b.) = afbeulen, afmatten;
(ein Stleib) bederven. Stralutaierliole, to. =
werkbroek.
Straliontin', m. -s, -e = strapontijn, (wand)klapstoel.
Strarburg, 1. = Strasburg (in West-Pruisen).
Strafi, m. - u. Straffes = stras (valsche diemant).
ftrafrab', ftrafraur = straatuit, straatin.
stratiburn, 1. = Straatsburg (in de Elves).
strnirtntrger, m. -s, - = Straatsburger.
ftraffluirgift4 = Straatsburgsch.
Straic, w. -, -n = straat, (straat)weg;
38
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zeeengte; auf ber S. = op straat; auf offener
((i5ffentlid)er) G. = op de openbare str., op den
openbaren weg; einen auf bie G. reten (fig.) =
iem. op straat zetten; er liegt immer auf ber
S. = hij slingert altijd langs de straat; Mete
9Irbeiter) liegen auf ber G. staan op straat.
Stralettattlage, tv. = aanleg van straten en
wegen. Stralettarbeiter, m. = straat-, wegwerker. Stvaliettauffeber, m. = opzichter
van de openbare wegen. Stra'tenauffidit,
= toezicht op de wegen. Stralenbalot,
W. = tram(we g ).etralenbairter, tn. —s, — —
trambeambte. Stralenbatinfillivev, m. -wagenbestuurder (v. d. tram). Stralenbau,
tn. = g anleg van straten en wegen.
StralenlIbeitrag, m.; s beleut4tung, w.; .bube,
m.
straatflgeld; -verlichting; -jongen.
Strallettbatnnt, (eigenlijke) straat, weg
(nl. 't gedeelte voor voer- en rijtuigen). Stra'fien.
bleb, m. = straatdief, -roover. Stvalettede,
w. = hoek van een (van de) straat. Stralett%
tlatterin, tu. —, —nen = straatvlinder,
-madelief. ftvalentroutnt = mak (van 't paard).
Stralengiinger, m. = passant.
Stralenifgefinbei, f.; %lunge, tn.; %feOvev, m. —
straatligespuis; -jongen; -veger.
Stralenlifot, m.; m.; %futtbgebuttg,
w.; g latertte, w.; g lieb, tv. = straatHslijk; -hond
(-looper, -meid); -betooging; -lantaarn; -liedje.
Stralettlistattte, m. • gpflarter, 1.; •nub, m.;
■ rauber, ; srittiberei, = straatllnaam;
-steenen (plaveisel); -roof; -roover; -rooverij.
ftvalettembeviltb = van straatroovers, als
een straatroover, straatroovers... Stralen.
redjt, I. = straat-, wegerecht.
Stralettilreittigung, w.; .1Pervung, tv.; .tafel,
w.; %trampler, m.; %Mr, w.; iuttfug, m.;
% berrebv, m. = straatilreiniging; -versperring
-naambord; -slijper; -deur; -schenderij; -verkeer (verkeer op de wegen).
Stralett3oll, m. = tol. Stvallenifige, 431. —
rijen van straten. = op straat;
langs de straat; rid) 1. berumtreibett = langs
de straat zwerven.
Stratagem' zie Strategem. etude*, m.
—n, —n = strateeg, veldheer, krijgskunde.
atrategette,f. —s, —e = stratageem, krijgslist.
Cirategie'r V3. = strategie, veldheers-,
krijgskunst.Strate'gifer, m. —s,— = strateeg,
krijgskundige. itvategiA
strategisch,
krijgskundig.
Strau'be,
—n, Sträub'eHen, 1. —s, — —
sprits (een gebakje).
I. itvtiu'ben, rd)tv. (l.) = (bie baare, fftübne,
WIfigei) opsteken, overeind doen staan, opzetten ; (bas roll einem) jebes baar auf bem Stopf
3u. Q3erge I. = elk haartje te berge doen rijzen;
140 1. = zich verzetten, tegenspartelen,
-stribbelen; bie Weber itraubt rid), hies 3u
beicbreiben = de pen weigert...; bas Saar
itraubt (bie baare 1.) rid) staat overeind,
rijst te berge. II. Striftebett, I. —s = tegensparteling, verzet.
Utrau'big, itratebig = stekelig, borstelig,
slecht gekamd; weerbarstig, tegenspartelend].
Strauck m. —(e)s, Strducber (u. etriiud)e) =
struik(gewas), heester; auf ben G. id)Iagen zie
(auf ben) /3uid) (flopfen). itrattWavtig
struik-, heesterachtig. StraucirbIeb, m. =
struikroover. ftvatee6eltt, id)to. (1.) = struikelen
(eig. en fig.). StrautO'bota, 1. = struikhout,
-gewas, kreupelhout. StvaudrOopfen, m. -Wilde hop. etrillurfeitt, 1. —s, — = struikje.
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Strautblvert, I. = struikgewas, kreupelhout.
I. Stunts, m. —(e)s, —e (ibb. aud): —en,
—en) = (ZIogel.Strauf) struis(vogel). II.
straut, m. —es, Strauf3e = boeket, ruiker;
vederbos, pluim, kuif ; struik; strijd.
boekettemaakster,
Strauffbittbsvin, w.
bloememe g je. Striittfrttett,
—s, — =
ruikertje, boeketje.
w.
Stvau'illienei, 1.; .(en) f eber, tv.;
= struisfivogelei; -ve(d)er; -vogelpolitiek.
etrauffgra0, 1. = struisgras.
..en = ('t) klad.
StraVia, Strati*, tv.
Stve'be, w. —n stut, schoor. Stre'be=
batten, m. = steunbalk, stut, schoor. Stre'be%
barb, .1p13,1. = korbeel. Stvelebogett, m. —
lucht-, schraagboog. strebefraft, w. = span-,
strekkracht. Stre'betnatter, w. steunmuur,
steenen beer, contrefort. ftre'ben, fcbtp . (b.) =
streven, moeite doen om vooruit te komen;
hard werken, blokken (voor 't examen). Stre'be%
m. = beer, stut, schoor, contrefort.
Streber, m. —s, — = strever; iem. die steeds
vooruit, hooger wil in de wereld, eerzuchtige.
Stre'bevtuat, 1. = jacht naar hooger plaats
in de maatschappij; bent van eerzuchtigen.
Itre'big zie ftreblaut ijverig, onverdroten
werkzaam, volhardend, eerzuchtig. Streb'.
lautteit, w. — = ijver, werkzaamheid, volharding, ambitie.
itved'bar = rek-, hamerbaar. Stved'barleit,
= rekbaarheid enz. Streit'bett, 1. = strek-,
spanbed. Streefe, w. —tt = (een werktuig)
rekker, strekker, spanner; eind(weegs), afstand,
trajekt; stuk, uitgestrektheid (land); mijngang ;
tijdruimte, -perk; (jag.) 't naast elkaar gelegde
gejaagde wild; Sur S. bringen = dooden,
vellen. Stred'eilen, 1. = rekijzer.
itveclen, idgo. (i.) = rekken (oolc fig.), (uit)strekken; (bie seine) uitsteken, uitrekken;
einen 3u 93oben I. = iem. neervellen, in 't zand
doen bijten; (bas Oewel)r) vellen; bie Winger
in bie .50e, ben Stopf aus bem lenfter I. —
de vingers omhoog, 't hoofd uit 't venster
steken; (.2eber, leIle, ein 3u fur3es
ffilieb) rekken; (Wein) vervalschen, aanlengen;
firb 1. = zich uitstrekken, zich neervlijen;
zich (uit)rekken; (ber Meg) itredt rid) = is heel
lang; (14 bein 9103) Rd) = rennen, hard
loopen, draven; in gertredtem .auf, (6aIopp
in gestrekten galop; vgl. Zede.
Streelettlemfev, m. = loopwachter. Streelenialb
m. = afstandsprijs, -tarief. Streeletttuartev,
m. = baanwachter. ftreclettrneile = bij
stukken, bij trajekten, bij gedeelten, hier en
daar. (Streeter, m. —s, — = strekspier.
strect'aut, 1. = jonge visch in een vijver.
Stred'bantuter,m.--plethamer.Stred'utaicliitte,
w.= strek-, rekmachine, rekbank. Streil'utittel,
1. = rekmiddel. Stred'utublel, m. = strekspier.
Stredltu01, m. = ligstoel. Streefung, tu. —,
—en = strekking enz., vgl. ftr e den; S. ber
('t) langer doen strekken. Stretr%
Zonate
Wal3e, w. = strekrol, -orals. Stredluevf, 1. zie
Stredmaid)ine.
m. —(e)s, —e = slag, houw; streek,
poets; auf einen S. = met can slag; einem,
einen G. rptelen iem. een poets bakken;
ein id)limmer, id)led)ter S. = een leelijke
streek, poets; bumme S..e mad)en = domme
streken uithalen; feinen S. orbeiten = geen
steek werken, geen slag uitvoeren. Streidr%
butt, 1. = strijkbord (v. d. ploeg). Streic0'a
biivite, w. = gomborstel (pap.). strei'rne,
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tn. —n kaardmachine; strijkmes.Streitt'.
ellen, 1. = strek-, rekijzer, schaafmes; voegspijker.
itrei'Oetn, id)w. (h.) = zachtjes strijken,
streelen, aaien, vleien.
itretc4en, ft.(f).) (id) ftreid)e; (trill; ftriche; ftreichel
geftrichen) = strijken, slaan; strepen, schrappen; (eine 03anb, ben Wubboben) instrijken,
verven; (eittett 13often) schrappen; (Gutter auf
bas Out, ein a3uttetbrot) smeren; bie alagge 1.
(if eig. en fig.); ein ¶3f latter 1. = een pleister
klaar maken; (ein Dieffer) aanzetten, wetten;
(2erd)en) strijken, met 't strijknet vangen;
(bas Ptah) (met den ere/cell glad afstrijken;
geftrichett not' strijkvol, tot den rand vol;
geftrichettes 9Jlai3 = (gestreken) voile maat
(ook fig.); f. an (M.) grenzen, reiken aan;
ftr., (i.) = (bind) ben Web, burd) bas Lanb)
zwerven, trekken; (Z3Ogel, Wird)e) trekken;
(bas Sd)iff) ftreicht burl) bie Oaten beweegt
zich, snijdt door, klieft de golven; fish 'tr. =
zich uit de voeten maken. Cittert§er, m. --s,
— strijker (violist enz.); verver, smeerder.
atveitirilfettev, 1.; ° g m, 1. = strijklivuur;
-net (voor vogels en visch: trek-, sleepnet, voor
visch ook zegen).
StreiO'bot&, f.=strijkhout, -band, -stok; strekel
(om een meat al to strijken); (nrbb. and))
lucifer. StveidrffOtyfon, 1. lucifer. Streidr.
botilc§tufjtei, w. = lucifersdoos. Strekty.
inftrument, 1. = strijkinstrument. etreic4'.
tapelle, tv. = strijkje. etveittltile, m. =
weeke kaas. smeerkaas.
Streitt'llteber, 1.; .tinie, w. = strijkIlleer (-riem,
aanzetriem); -lijn (defensielijn).
StreWmalY0ine, w. = kaardmachine.
1. = gestreken voile maat; ((tim.)
schrapblok. Streitirmelier, 1. = strijkmes;
spatel. StreitVnabet, tv. = toetsnaald.
Streitiritnelb 1.; .orMeiter, f., .quartett, 1. =
strijklinet; -orkest; -kwartet.
StreiClquintett, 1.; .ralitnen, m. ; svieuten, m.;
.itein, m. = strijkilkwintet; -raam; -riem
(aanzetriem); -steen (olie-; toeststeen).
Streitirboget, m. = trekvogel.etreiY4'wed, =
flankbatterij. StreicOvolte, m. = laken-,
kaardwol. Streidrieit, w. = trektijd (van de
vogels).
Streit, nt. —(e)s, —e = strook, reep; stroop-,
zwerftocht; streep. Streirbanb, 1. = kruisband. Streirblid, m. = vluchtige, schuine
blik, oogopslag. streile, w. —n = streep;
strooptocht.
I. ftreilen, fdyn. (h.) = even aanraken.
rakelings voorbij, langs gaan; schrammen,
schampen; schuiven, stroopen; (fein 931Icf)
ftretfte mid) = gleed langs me been; (er hat
bies Zhema) nun geftreift = maar in 't
voorbijgaan aangeroerd; ben Oobett ftr. =
langs den grond scheren; bas ftreift ans ling
glaublid)e = grenst aan 't ongelooflijke;
(einett Ring nom Winger) trekken; (bie
in bie bObe) stroopen, schuiven; (bie Rinbe
vom Q3aum) stroopen, (af)trekken, -halen;
(Zabaf) strippers; (rid) an einem 91agel) schrammen; geftreifte flatter = gestreepte bladeren;
ity., (1.) = trekken, zwerven, marodeeren,
stroopen. II. Ztreilen, m. —s, — strook,
reep, band, streep.
Streilenfarn, m. = streepvaren. StreFfer, m.
—5, — = zwerver, marodeur. Streiferer, w.
—, —en = strooperij, stroop-, roof-, zwerftocht.
= gestreept, gegroefd. Streiriagb, w.,
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.jagen, 1. drijfjacht. Streirfor04, f. =
vliegend korps, vl. legertje. Streirii0t, 1. =
schamplicht (op schilderijen). Streirpartei, w.
zie Streiffo rps. StreirOartie, tv. = uitstapje,
streirreiter, m. marodeur, zwervend ruiter.
streifritt, m. = (stroop)tocht to paard.
Streirlitut, m. = sehampschot. Streirtuacio,
w. patrouille. Streirtounbe, w. = schram,
lichte wonde. Streiring, m. = (stroop)tocht.
Streit, m. —(e)s, —e, u. —s = werkstaking;
S. mad)en = staken. Streit'bretter, m. =
onderkruiper (bij staking). itreilen, fd)tv. (b.) =
staken. Streiler, m. —s, StreirmacOer.
m. = staker. Streit/UR, to. = weerstands-,
stakingskas. Streinomitee, 1. = stakingskomitee. ftreirOortenfte0(e)n, icbw. (b.) =
posten.
itrei'nen, Strei'ner zie it r eun..
Streit, m. —(e)s, —e = strijd, (vooral) woordestrijd, twist, geschil; (hooger stijl) strijd, gevecht met de wapens; (ook fig. bijy. S. ber
elemente); mit einem im S. liegen =
met iem. overhoop liggen. Streit'agt, w. =
strijdbijl. ftreitbar,
strijdbaar, -vaardig
dapper. Streit'barteit, w. — strijdbaarheid,
strijdvaardigheid.Streit'begier(be),w.= strijdlust; twistzucht.
ft. (b.) (id)) grate; ftritt; rtritte; itreite
geltritten) = (rede)twisten. strijden; Orb
itr. = twisten, ruzie hebben, kibbelen; (fig.)
strijden; vgl. Streit. ftreilenb = strijdend;
(tegen)strijdig; bie 1.. e Stirte = de strijdende
kerk. Strei'ter, m. —s, — = strijder; twister,
kemphaan. Streiterer, w. —, —en = twist
getsrij, oneenigheid, geharrewar.
geschil. Streitfrage, w.
Streitlan, m.
= twist-, strijdvraag, kwestie. Streitgegen.
ftanb, = zaak, waarover de twist
gnat; zaak, punt in kwestie. Streirgier, ro.
= strijdlust, twistzucht. itreitibaft zie
ftrettbar. Streitliatin, m. = kemphaan (eig.
en fig.). Streitbammel, m. = twistzoeker,
ruziemaker. etteitbantuter, m. = strijdhamer.
Streitbanbel, m. = twistgeding, -zaak,
proces. Streit'bengit, m. = strijdros; ook =
.f am m el. itreilig = (van personen) oneens, in
strijd, strijdend, twistend, (van zaken) betwist,
onuitgemaakt; einem etw. 1. machen = iem.
iets betwisten. Streiligreit, m. —, —en =
twist, dispuut, oneenigheid, geschil.
.tuft, w. —
Streit'llfolben, m.; stafte,
strijdllkolf (-knots); -krachten; -lust.
= strijdlustig. Streirmacbt, w. =
strijdmacht. etreitobjett, 1. = Streitgegen.
ftanb. Streit'prebigt, = strijd-, twistrede,
kontroverse. streitiputtrt, m. = twist-, geschilpunt. etreit'vot, f. = strijdros. etteititufte,
w. = twistpunt, -zaak; zaak, punt in kwestie;
twist, geschil. Streitiali , m. = betwiste
stelling. Streitlykrift, w. = strijdschrift.
Streit'llutt, w. = strijd-, twistzucht.
Itic4tig = strijdlustig, twistziek. etveiettieo@
logic, w. = wederleggende godgeleerdheid,
kontroverse. atreifiibuna, w. = dispuut,
oefening in 't redetwisten, in 't debatteeren.
Streit'berfiinbung, w. aanzegging van een
rechtsgeding, daging, litis denunciatio. estreit.
WON, w. = strijdwapen. Streinuagen, m.
= strijdwagen.
Streliii, 1. = Strelitz (hertogdom). etrelitlett,
431.= Strelitzen (vroegere lijfwacht van denCzaar).
Strelnel, = (nrbb.) oogenblikje; stukje,
beetje.
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flung = streng (Witte, Winter, 9licbter, Oebot,
lirteil, examen, 3lict); scherp (ffierucb, Oe.
fcbmact, Stiilte); 1..e State = (ook) barre
koude; bar, ruw (Stlima); im 1..ften Otriter
= in 't hartje van den winter; 1. genommen =
strikt (genomen). ftren'ne = ftreng. ettettige,
— (ge)strengheid; nauwgezetheid; (van
klimaat) barheid, ruwheid; (van smaak, reek)
scherpte. Utren'flett, fcbm. (b.) = straf zetten,
spannen]. ftreng i ftiiffig = zwaar vloeibaar,
moeilijk to smelten. ttreng'genotnuteu, =
strikt(genomen). ftrefig i gliiithig = streng-,
rechtgeloovig, rechtzinnig, orthodox. stung'.
glitubigteit, w. = strenggeloovigheid, rechtzinnigheid, orthodoxie.
(Streit, to. —, —en = stroo(leger).
bilcble, to. zandkoker,. -strooier, suikerstrooier, peperbus. ftreu'en, fcfm. (b.) =
strooien, zaaien; ben q3ferben f = stroo voor
de paarden spreiden; (bie Wlinte)ftreut=spreidt,
einem Sanb in bie 91ugen = iem. zand in de
oogen strooien. Stretegabel, ID. = stalvork.
Streu'golb, = goudpoeder. etveulninenteger,
m. = mijnestrooier.atretenitttel, 1. = strooisel.
ttretetten, fcbro. (b.) = zwerven, vagebondeeren;
doorzoeken, doorsnuffelen. of
waeu'ner, m. —s,
— z werver landlooper.
m.
= strooillpoeder;
atreu'llOutber, 1., .fattb,
-zand (sfanb braufl = zand er over!).
cetreu'let, m. u. T. —s = snippers (op koek).
Streulettufben, m. = gesuikerde koek.
Streu'ung, w. — = (mil.) spreiding; (nat.)
strooiing (v. krachtlijnen). etreuluder, m. =
strooisuiker.
Ztricb, m. —(e)s, —e = streak (met penseel,,
pen, strijkstok, van 't kompas, bij 't schaatsenrijden, soms ook: (land)streek); streep, haal;
draad (richting van haren en weefseldraden);
tocht, wag, (wind)richting, (wind)streek;
(gwst.) (als maat) lijn, streep; einen 6. unter
(9111.) mad)en (*ben) = een streep onder
iets zetten, er een einde aan waken; bas
mad)t mir einen (ift mir ein) S. burl) bie
nung = dat is een streep door mijn rekening;
in einem S. = onafgebroken, aan den stuk
door; teinen S. arbeitett = geen steak werken ;
(er bat) ibn auf bem S. = een hekel ('t land)
aan hem; nad) bem S., gegen ben S. = met
den draad, tegen den draad; bits gel)t (ift)
mir gegen ben S. = dat staat mij tegen,
stuit mij; vgl rafieren; ein G. (aBeibelanb) —
een stuk; ein S. 91ebbii1)tter = een vluchu,
troep patrijzen; (Oolb, Silber) halt ben S. =
houdt den toets; auf ben S. geben = op de
vangst (van leeuweriken e. d.) uitgaan, de
meisjes naloopen, op de baan loopen. Stet'.
*Won, —s, — = streepje, haaltje. ftriAelit,
fcbtv. (b.) = fijn strepen, arceeren. etritirtant,
m. = streepvaren. ettiWOuttft, m. = kommapunt. Stritft'regen, m. = plaatselijke bui.
Stritb'retter, m. = bereden politie. etric4'=
beget, m. = zwerfvogel. ftridrineife, = bij
trekken, stuksgewijze, hier en daar, plaatselijk,
troepsgewijze. etricirgeit, = zwerftijd
(van vogels).
(Urfa, m. —(e)s, —e = strik, touw, koord, strop
(ook fig.); galgebrok, quit; einem 6.. e legett =
lam. strikken spannen; vgl. relf3en.
breiftwerk; -zak.
StriCarbeft, tv.; sbetttel, m.
ftvic'fen, fd)to. (b.) = breien. etriefer, m.
—, —en = brei= breier. etriderer,
—, —nen =
werk, breierij. Strieferin,
breister. etrielerlobn, tn. = breiloon. etritC=
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fitOre, to. = overhaalschuitje, pont. atritt'garti,
touwladder.
= breigaren. etvierleiter, to.
etricrtnapte, to. = maas, (brei)steek.
—
Strittlintaftbine, ID.; =mutter, 1.; .ttabet,
breillmachine; -patroon ; -naald.
Striirreiter zie Stricbreiter. Stritfiftbeibe,
breihoutje, -schei.
= (gwst.) touwtjespringen.
etriirlpringen,
iftunbe,
—
m.; sftubt,
breillkous; -machine (-stoel); -les.
ftrid i ttoOten, fdjw. (I).) = mazen. etrialvaren,
= gebreide goederen. etridloevi, 1. =
touwwerk. etridleug, = breiwerk.
—n) =
Ztrie i get, m. —s, — (soms:
roskam; (in een vijver) tap, spon. ttriegeln,
Rim). (1.) = roskammen (ook fig.) : doorhalen, er
van langs geven; schoonmaken, opknappen.
—n, Strielnen, m. —s, — =
Stvielne, u).
striem. ftrie'mig = gestriemd, vol striemen.
— = fijn wittebrood,
Strie'sel, m. (u. 1.)
kerstbrood.
fcbto. (I).) = wegkapen, gappen.
Strile (spr.: straik) ulto. zie Streit aim.
Witt Wine = strikt, nauwkeurig, stipt.
Strittur', —, —en = striktuur, vernauwing.
—n = bindtouw; trekband,
etrip'pe, w
sous-pied; (aan laarzen) strop, trekker; einen an
ber S. baben = iem. aan 't lijntje hebben;
.n = ..pijpesteeltjes. ftrio'pen,
es regnet
fdm. (1.) = afranselen.
ftritlfg zie ftreitig.
Stro'bet, m. —s, — = woeste haarbos, warbos.
ttro'b(e)tig = woest, verward. eto'belto0f,
m. = woeste haarbos, woesthaar.
= stroboskoop (optisch toestel).
etroboltati',
Strob, 1. —s = stroo; (bas nid)t Don G. =
niet van stroo, nog zoo min niet; (er auf bem
S. = op de flesch, aan lager wal; grab tote G. —
in den hoogsten graad onbehouwen, brutaal;
vgl. brefcbett.
.banb, f.; .blunte, ID. —
Strotrilarbeit,
stroollwerk; -band ; -bloem (papierbloem).
StratrIlbunb, 1.; .butter, ID.; . back 1.; =belle,
to.; ',better, m. = stroollbos; -boter (winterboter); -dak; -mat; -dekker (rietdekker).
Stretrbfinger, m. = stroomest. ftre'berst =
strooien, van stroo; laf, flauw onbeduidend.
ettoO'fadel, = stroofakkel. etvotrfarbe,
to. = strookleur. ftvorfavben, sfarbig =
strookleurig.
etroblIfenev, i.; . ffechter, m.; =fatter, 1. ---stroolivuur; -vlechter; -voer.
ftroirgetb = stroogeel. Ztrob i balut, m. = stroohalm; nacb einem S. greifen = zich aan een
stroohalm vastklemmen. etroirbut, m. =
strooien hoed. etrob'biitte, w. = strooien,
rieten hut. ttro'big = strooachtig, strooien.
Ztrotriutifer, m. = stroojonker, kale jonker.
etvoirtoof, m. = domkop, stommeling.
etrolYterb, m. = strooien mand. etrobitran5,
m. strooien krans ; gevlochten rand van stroo.
etvotYlagev, = strooleger. etrotriatte, w. =
lat voor rieten dak. etroirlebut, m. mengsel
van stroo en learn, metselklei. Zfrotrinagasin,
1. = stroopakhuis. etruirmann, m. = strooman, -pop; (fig.) strooman; 9:131)ift mit bem S. =
whist met den blinde.
etroinmatte, ID.; .0apier, 1.; .pappe, /D. =
strooilmat; -papier; -karton.
rieten fluit, schalmei.
strotrOfeite,
atroirllOrefile, =tad, M. ; g hbobert --stroollpers; -zak (matras; beiliger, gered)ter
-fad! = lieve hemell); -stapel.
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StyeOlen, 1. = strootouw, -band. etroirftubl,
tn. = matten stoel. Strarteller, m. = strooien
tafelmat. Stvofrtob, m. = dood in bed, op de
matras. Stroirtuein, m. = stroowijn, yin de
paille.ZtrartviePe, w,, .tuilt§, m. = stroowisch
(o. a. een teeken, dat er op iets beslag is gelegd).
Strartvittoe, w., .tnittver, m. = onbestorven
weduwe, onb. weduwnaar. eStraytnufft, m. =
strooien draagkussen.
etroic m. ----es, —e = landlooper, schooier.
ftrortijen, Id*. (I). u. 1.) = zwerven, vagebondeeren.
Strom, m. --(e)s, Strame = stroom, vloed;
tviber, gegen ben e., mit bem G. fdpimmen =
tegen den stroom oproeien, met den stroom
meeroeien, -drijven; emu G. von aBorten =
een Or., een vloed van woorden. ftrentab'.
(hint 4) = stroomaf(waarts). ftrontate —
stroomop. stroneanter, m. = stroomanker.
etront'antoofwer, m. = oeverbewoner. ftront.
aufltutirt6) = stroomop(waarts). etrottebau,
m. = waterwerk(en). stronebett, 1. = stroombed(ding). ftralnen, 1d)tv. (f). U. 1.) = stroomen
(eig. en fig.), vloeien, (van den regen) gieten.
in stroomen neervallen; (minder alledaagsch)
uitstroomen, voortbewegen. Strotteenge, w. =
stroomvernauwing, -engte. Streltter, m. —s,
— = landlooper. ftrolnern zie ftrolcben.
streneenegung, g eraeugung, W. = stroomopwekking.
Stronellgebiet, 1.; •geftfseinbigteit, tn.; =fade,
w.; sfreiO, m.; .1auf, tn. = stroomlfgebied;
-snelheid; -kaart; -loop (-keten), -loop.
Stratteling, m. —s, —e = kleine haring (uit
de Oostzee). StrotteKnelte, w. = stroomversnelling. etronertvede, w. = stroomafstand.
,latrotteftritt), tn. = stroomdraad. Stront'beri
bumf), m. = stroomverbruik. stralttung, tn.
—, —en = strooming. ftrontivei4 = in, bij
stroomen. Strottemenber, m. = stroomwisselaar. etromluffityrung, w. = stroomtoevoer.
tsi), m. —s = strontiaan.
gtvontiatti (ti
strontium Of = tsi), 1. —s = strontium.
StrolAe, w. —, —tt = strofe, koeplet. !tut'.
POiftt = strofisch.
StroOp, m. u. 1. —s, —s = (zm.) strop, Ws;
(gwst.) zie Strict.
Strale, w. —, —n = portaal (in mijngalerij).
240'ter, m. —s, = struikroover.
Strotlen, fix = Moffett.
strorter, m. —s, — = (811.) vodderaper.
ftrotien, 1d)to. (1).) = overvloed hebben, vol
zijn, zwellen; pronken, prijken, zich opblazen;
bte Slinber 1. von Gefunbbett = de gezondheid
ligt er boven op; 1. von boo/mut = zich niet
weten to bergen van trots; (ber Q3eutel) ftrott
von Gelb = is propvol met geld.
ftrub'b(e)lig zie ftrobelig.
etnebel, m. —s, — = (draai)kolk, maalstroom;
meelgebak, poffertje; im G. ber GeidAfte =
in de drukte (van de zaken); ber G. ber Serf
gnflgungen = de maalstroom van vermaken.
Strtebettopf, m. = driftkop. ftru'beln, fcbtu.
(fj.) = draaien, wervelen, dwarlen, bruisen,
onbesuisd handelen.
etruftstv', W. —, —11 = struktuur, bouw,
samenstel.
struntO, m. —(e)s, etriimpfe = kous; lid) auf
Me etriimpfe mad)en = op weg gaan, er van
door gaan, zich uit de voeten maken.
Strutnellbattb, 1.; 'glider, m.; .gartt, 1. —
kouselfband; -stopper; -garen (breigaren).
etruutOrbole, w. = hoos, broek met voeten.
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Strunterft01, m. = breimachine. Z trunte.
Indent m. = kousehandel, -winkel.Strunter.
Warm F431. = kousewaren, gebreide goederen,
tricotage. etruntetuarettbanbel, in. = kousezaak. Strumpflueber, m. = kousefabrikant,
-wever. etnuneweberei, w. = kouseweverij,
-breierij.Struntetvirfer, m. = kousefabrikant,
-wever. ZtrutnOrtuirterei zie etrumpf=
w eberei. StritutPfluirferftubl, m. = breimachine.
Strunf, m. --(e)s, etriin.fe = stronk, [stomp].
Otrunle(1), Strunle(1), w. —, —n = vrouwspersoon, wijf. ftrunIen, 1d)w. (I). u. f.) =
flaneeren.
Itt1WPiert = kapot, stuk, lam.
itrup'pig = stoppelig, borstelig, verward.
Struteluelfopf, m. = etrobeffopf. StruW.
WelPeter, m. =Piet Warhaar, Piet de Smeerpoes.
Ztvly§ttin'l f. —s = strychnine. ettlitlintiltittre,
W. = strychninezuur.
Stub'be, w. —, —n, Stub'ben, m. —s, — —
boomstomp (nog in den grond).
StiibAett, f. —s, — = kamertje; [maat van
4 liter]. Zttebe, to. —, —n = kamer, vertrek.
Ztu'bentiftefte(r), m. = chambreechef.
Ztu'bettliarreft, m., ',banter, in.; .burtiO, m. —
kamer!larrest; -boender; -genoot.
Ztu'bettbede, w. = vloerkleed; plafond, zoldering. Ztu'benbiele, tu. = planken vloer.
deel. etu'benftiege, tu. = kamervlieg. etu'ben.
getebrte(r) = kamergeleerde. Stu'bettOefier,
m. = stoker (van de kachels). Stu'bentpuler,
m. = die altijd thuis zit, huismusch. etu'betis
tanterab, m. = kamergenoot. Stu'bettluft, w.
= kamerlucht. Stu'betnittibd)ett, f. = dienstmeisje. ettebentnater, m. = huisschilder.
ftu'benrein = (van honden en katten) zindelijk,
schoon; (fig.) nid)t red)t 1. = niet heel zuiver
op de grant. Ztu'bettlitfer = .I) oder. atu'bett.
uly, w. = huisklok. fttebentearin = op kamertemperatuur.
Stirber, m. —s, — = stuiver.
ZtubWttale, w. = stompneus. ftublett, fcbw.
0 .) = stompen, stooten.
atud, m. —(e)s = pleistergips, stuuk(werk).
SOW, 1. —(e)s, —e = stuk (deel van een geheel,
afdeeling van een geschrift ,geheel,maat,exemplaar,,
voortbrengsel van nijverheid of kunst, geschut,
bedrijf); (er ift) ein C. non einem Gelftlicben =
zoo iets van een geestelijke; (er begleitete mid))
ein gutes G. (al3eges) = een goed eind; brei
6. Zia) = 3 stuks vee; (3wei Oulben) bas 6. =
per stuk; pro C. = per stuk, (ook) per kolli;
nad) bem G. = per stuk, bij 't stuk; ein 6 .. er
fecbs = een stuk of zes; ein 6. Wein = een
stuk (vat) wijn; in bie[em 6. = in dit opzicht,
op dit punt; in alien 6 .. en = in alle opzichten;
aus frelen 6 .. en = uit vrijen wil, uit eigen
beweging; nad) bem C. arbeiten = op stuk
werken; in 6 .. e geI)en, bauen = stuk gaan,
hakken; in einem 6. = aan den stuk door;
(mat.) (gegebenes) C. = gegeven; vgl. b aft en I.
Stud'arbeit, w. = gips-, stuukwerk. stud'.
arbefter, m. = stukadoor.
Stfid'arfielt, w. = stukwerk. etild'arbeiter, m.
= stukwerker. etiidibett, 1. = geschutbedding.
etfitbolyer, m. = geschutboor. etiid'efiett,
I. —s, — = stukje; eindje; poets, streek;
en 1d)weres G. 9.1rbeit = een lastig werkje.
Stud/beck, w. = gestukadoord plafond.
ftilefeln, !dm. (b.) = brokkelen; (op)lappen,
flikken, samenflansen. Ithaca, fcbw. (b.) =
in stukken deelen; lappen, verstellen.
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schokken, hotsen; hapern.
itttetertt, Irby,. (b.)
=
Stild'fat, 1. = stuk(vat).
geschutgieterij. Stild'aut, 1.
geschutmetaal;
stukgoed. Ztiicrigiiter,
= stukgoederen;
auf S. attlegen = op st. aanleggen. Stiid'bof,
m.
artilleriepark. atiirEfebte, w. = stukstukloon. Stiiirmat
kolen. Stiiittobn, nt.
zie 3etblm ar3. Stiid'patrone,
geschutgeschutpoort,
patroon. etiid'Oforte, w.
-gat. Stiid'Probe, w. = probeeren van
't geschut. Stiict'berfauf, m. = verkoop in.
't klein. Stiid'ber3eir@ni6, 1. = specifikatie(lijst).
= per stuk, stuk voor stuk,
afzonderlijk. Stiidloert, 1. = stukwerk.
toif(#er, M. = (geschut)wisscher.
w. = aantal stuks. Stiidlinfett, $1.
verloopen rente (na den laatsten vervaldag).
Stub, w. —, —en = (fcbw3.) stut, paal.
stud. = studiosus. Stubent', m. —en, —en =
student; S. ber ber 9iette ufw. = st.
in de medicijnen, in de rechten enz.Stuben'ten.
blame, w. = afrikaantjes. Stuben'tenfutter, I.
= studentehaver. ftuben'tettOaft = studentachtig. Stuben'tenmiitle, w.
studentepet,
-muts. Stuben'tenPfeife, w. Duitsche pijp.
Stuben'tenfttaft, w. = studenten; ('t) studentzijn. Stuben'tenberbinbing, w., .berein, m. =
studentevereeniging. etuben'tenbiertet, I. =
studentewijk. Stuben'titt, to. —, —nett =
studente, meisjestudent.
Ztu'bie, w. —n = studie, oefenstuk. Stu'=
bienaudfOull, m. = studiekommissie. Stu'.
bienbirefter, m. = burgerleeraar (van 't kadettekorps). attebiettgang, m. = loop van de
studien. Stu'bienfopf, m. = studiekop.
=au sid)u13. Stu'=
etu'bienfommiffion, w.
raad van (hooger) onderwijs,
bienrat, m.
onderwijsraad, lid van dien raad.
tu'bienlIvicOnung, w.; % pit, w. = studie!I(teekening); -tijd.
ftubie'ren, fdpm. (b.) = (be)studeeren; 9Jlebt3in,
3ura .21w. ft. = in de medicijnen, in de rechten
enz. studeeren; [auf etw. 1. op lets stuckeren,
over iets nadenken] ; itublerte Spracbe =
bestudeerde, gemaakte manier van spreken;
Stubierte(r) = gestudeerde, geletterde. Stus
bier'itube, w., :simmer, 1. = studeerkamer.
I. Stu'bio, m. —s, —s = (lruber G.) = studiozus, student. IL etu'bio, 1. —5, —s = atelier,
studio.
studiozus,
fen u. ..fi
Stubio'fu8, w.
student. Stu'bium, 1. —s, —blot = studie.
Stule, w. —n = trede, trap; graad, sport;
(uitgehouwen) stuk (steen of erts), teeken (in
de rots gehouwen); auf ber fAcbrten S. bes
9lubms = op den hoogsten trap van roem;
auf ether S. fteben, auf eine S. ftetten = op
den lijn staan, stellen. ftulett, id)ro. (b.) =
trappen maken, uithouwen; (rang)schikken.
Stulenbaimr, w. = spoorweg met voortrollende
perrons, trappespoor. Stulenbreite, w. =
breedte van de treden. Stuletter4, 1. = erts in
stukken, zuiver erts. Stulenfolge, = opeenvolging (reeks) van treden; trapsgewijze
opklimming, opeenvolging. ftulettfarinig =
tree-, trapvormig. stulennang, m. = geregelde voortgang van trap tot trap, trapsgewijze
opklimming. Stulentliebel, m. = trapgevel.
Stulenjaio, 1. = trapjaar, klimmend jaar
(elk zevende). Stulenfreub 1. trapkruis.
atulettleitev, w. = trapleer ; trapsgewijze opeenvolging, schaal. Stulenpfalm, m. = trappsalm. ftulentoeife, = trapsgewijze, bij graden.

etumpflinn.

fdtubt, m. —(e)s, Stable = stoel; zetel, troon;
leerstoel; stoelgang; getouw; fid) 3tulfcben
3wei Stift feten, 3wifcben 3wei Stiiblen
fiten = tusschen twee stoelen in de asch
zitten, er kaal afkomen; einem ben G. nor bie
fur feten = iem. gedaan geven, iem. de deur
uitzetten, iem. zijn huis ontzeggen, met iem.
breken; Meifter vont S. achtbare meester
(van de loge).
atufWitarut, m.; .bein, 1. = stoell Ileuning ;-poot.
Stubt'ffecOter, m. stoelematter. Stu4Vgang,
m. = stoelgang. atubt'gevic§t, f. = veemgerecht. Ztubl'berr, m. = rechter. Stufttletwe,
W. = rugleuning van den stoel. StuOt'potiter,
I. = stoelkussen. StufWvicbter, m. (gwst.)
prezident van een rechtbank. StuOVrobr, 1. -rotting. Stubt'frOtitten, m. = stoelslee. Stubl'•
fith m. = (stoel)zitting. StufWberfAitung, w. =
hardlijvigheid, konstipatie. StuOrtuagen, w. =
mande-, ziekewagentje. atubl'itonnfi, m. =
stoeldwang.
Stuffateue, m. —s, —e stukadoor. etutf a.
tar', w. —, —en = pleisterwerk, stuuk(werk).
Stutlo, m. —5 = Stud.
—n (nrbb.) boterham. etutlen.
Stele, w.
papier, 1. = boterhampapier.
Stutp'e, w.
—n = kap (van laars), om-,
opslag (van handschoen, mouw). frbw.
(1.) = omkeeren, om-, opslaan; stolpen;
(eins auf bas anbre) (op)stapelen; (ben Shut auf
ben Slopf) (op)zetten. StuVp(en)ftiefel, m. =
kaplaars. (etutO)batibiOnfi, m. =
handschoen met kap, met omslag, sehermhandschoen.
ftumm = stom, zwijgend, stil ; 1. . es .5 (l1);
e Rade = blinde kaart.
etimentel, m. —s, — = stomp (van been, arm,
tand); eindje (pijp, sigaar, kaars); korte pijp.
ftiim'metn, fcbn). (b.) verminken. Stunentels
pfeife, w. = korte pijp, neuswarmer(tje).
Stumut'fiett, w. — stomheid, stilzwijgen.
etumnetaitt, m. = ontploffingsklank, muta.
Stunt'p (en) zie Stumpf I.
St/W*0'4m 1. —s, — = stompje, eindje.
ftiint'Pettt (gwst.) zie itiimp ern.
Itunt'pen, fcbw. (b.) = (gwst.) stompen, trappen.
= stomp.
Stum'per, m. —s,
Stiineper, —s, — = stumper, stakker,
knoeier, hroddelaar. stiimpereV, w. —, —en =
stumper-, knoeiwerk, knoeierij. ftilm'perbaft,
= stumperachtig, gering, knoeierig. ftlint'pern, lotto. (1).) = stumperachtig
werken, knoeien, broddelen.
I. Stumpf, m. —(e)s, Stiimpfe = stomp (van
boom, mil, arm, been, tand); afgeknotte pyramide, a. kegel; mit S. unb Stiel ausrotten =
met wortel en tak uitroeien, totaal verdelgen.
II. ftuut0f, = stomp, bot; 1.. er lintel =
stompe hoek; f..er Steget = afgeknotte kegel;
alt unb 1. = oud en afgestompt; f ..er Oer.
ftanb = hot verstand.
StiimpfAett, 1. —s, — = stompje. ftumPredis
= stomphoekig, -kantig. ftumplett,fcbto. (b. u.
1.)=stomp maken; afstompen; (stud.) stompen.
atutneenbe, 1. = stomp, bot einde. Stumpier,
m. —s, — = stomp, opstopper. StuntOrfut, m.
= stomp-, kiomp-, horrelvoet.
= flood spoor. Stumpfliett, w. — = stompheid;
zwakte (van gezicht); botheid, domheid.
ZtuntOrtiii4(ten, I., .nale, w. = stompneusje,
-neus. ftumprnafig = stompneuzig. Stumpf'
frbtoan3, m. = kort-, stompstaart. ZtuntOrfinn,
m. = stompzinnigheid, botheid; vervelend lets.
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ftuutelittltig = stompzinnig, bot; saai, gruwelijk vervelend. ituntOrtvinflig = stomphoekig.
ZtfittbAen, 1. —s, — uurtje. Stutt`be, to. —,
= uur; oogenblik; les; ($ibei)Stuttbe =
oefening; eine gefcblagene S. = een vol uur;
Sur S. = op dit uur, op dit oogenblik; von
Stunb an = van stonden aan, van dit oogenblik
af ; in ber elften S. = ter elfder ure; 3u guter S.,
Bur guten S. = te goeder ure, op 't geschikte
uur; wenn feine C. (fein Stiinbd)en) fommt =
als zijn uurtje slaat ; (et war) bie Bute S. felber=
de goedheid zelf; S..n geben, erteilen = les
geven; S..n batten. = (Rel.) oefenen, oefening
houden; eine S. $3eges = een uur gaans; vgl.
fcblagen, ungeIegen. ltun'ben, fcbto. (b.) -uitstel geven; uitstellen; einem bie StoIlegien.
gelber 1. = iem. uitstel geven om 't kollegegeld
te betalen.
etutt'bettgeber, m. = lesgever. etun'bengebet,
1. = gebed voor een bepaald uur, (mv.) horse.
Stun'bettnelb, 1. = lesgeld. etunbett'alab, 1. =
uur-, wachtglas, zandlooper. etun'bentjatter,
m. = (91e1.) oefenaar. Stutt'bentreia, —
uur-, deklinatiecirkel. ltun'bettlang = urenlang, uren aaneen. ettinibentoOn, m. -uurloon. Stutt'benntarte, = leskaartje.
etnn'bemneffer, m. = uur-, tijdmeter. &tot'=
bettOtan, m. = lesserooster, rooster van werkzaamheden. etun'bettrab, 1. = uurrad. Citun'=
bettrufer, m. = klepper(man), nachtwacht;
uurafroeper.w.= wegwijzer,
mijlpaal. etun'benft4ing, m. = klokslag.
Stuttibentatet, tr. zonnewijzer. etutt'bettubr,
to. = uurklok (die alleen de urea aangeeft).
itun'bettiveile = uursgewijze, bij 't uur; elk
uur, per les. etutt'bentueifer, m. = uurwijzer.
etttn'bentnintel, m. = uurhoek. Ztutt'ben=
geiger, m. = uurwijzer.
1. —s, — uurtje; Fein S. ift ge,
lommen= zijn uurtje heeft geslagen. ...ftiinbin
= ...urig. ftiittblicft = elk uur; van uur tot
uur; breimal f = driemaal per (in 't) uur.
Stutt'bung, w. —, —en = uitstel (van betaling),
respijt. etun'buttn6frift, w. (termijn van)
uitstel. etutebungagetur4, 1. = verzoek om
uitstel.
etuttle, w. —, —It = (put)emmertje.
ititOenb' = verbazend, enorm.
cu tup , tn. —(e)s, —e = stomp, stoot.
fcbto. (b.) = stompen, stooten. etulYfer, m.
—5, — = tu p f.
ItttOlb' = stupide, dom, stom. Stupi'bite, to.
—, —en = stupiditeit, domheid, stommiteit.
ettt#6, m. —es, —e = stomp, duw. %Wien,
fcbw. (b.) = stompen, stooten. etiorfer, m.
—5, — = stomp, duw. ettOrnafe, w. —
stomp-, wipneus.
ftur = (abb.) strak, stijf. ItnefOofig zie
ftarrf Opfig.
I. eturnt, m. —(e)s, Stiirme = storm (i. a. b.);
[vliegende vaart; strijd]; S. 3ur See = storm
op zee; im S. = (ook) dronken. II. itunn,
= (gwst.) opgewonden, heftig.
eturtn'llantauf, m.; 'batten, m.; =battb, 1. =
stormilloop; -balk; -band.
Sturnt'llbtod, m.; =boa, m.; =barb, 1.; =me,
w. = stormllbalk; -ram; -dak; -eg (valpoort).
ltiientett, fcfpv. (b.) = stormen; woeden, razen ;
storm luiden; (een vesting) bestormen; (een
huffs, een poort) met geweld vermeesteren; (bed(f.) = stormen, ijlen, jagen;
den) vernielen;
iem. hestormen. ftileutettb =
in einen 1.
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heftig, onstuimig; stormenderhand. etfienter,
m. —s, — = bestormer, overweldiger; bulderaar ; onstuimig persoon; (voetbal) forward;
(hooge) studentepet. [Sturntlabne, w. =
aanvalsstandaard (die bij bestorming vooruitging).] Sturnefat, 1. stormvat, springton.
Sturttellut, = stormvloed (buitengewoon
hoog tij bij storm). lturnefrei = veilig tegen
bestorming; (stud.) f... es Simmer, 1.. e tube
= veilige kamer (waar men zijn meisje kan
laten komen).
Stu-m*1110de, w.; =battbe, .fpti, —
stormilklok ; -helm; -hoed (-helm; monnikskap).
ftfiriutig) = stormachtig (weer, zee); (fig.) onstuimig, stormachtig. Sturmlratti, nt. —
brandende pekkrans.
Sturnt'llfauf, m. (=tauten, 1.); =tauten, f.; =leiter,
w.; w. = stormilloop; -gelui; -ladder;
-gat (bres).
Zturneflpfal)1, m.; =reit, m.; =vietnett, m. =
stormllpaal ; -hoepel (vuurwerkring); -band.
aturntlad, m. = brandkarkas, stormzak.
Sturtn'llic4ritt, m.;
i.; .fifmal, 1. =
stormbas; -zeil; -rein.
Zturnt . nub Zrang'oeviobe, tv. = storm- en
drangperiode. Sturnebogel, m. stormvogel.
stun, m. —(e)s, Stiir3e = val, ondergang;
('t) neerstorten, instorting, plof; stuk, brok;
bovendorpel ; stortplaats ; plaatijzer; (gwst.)
schort, lijfrok, sluier; vizier; [stomp van boom
of zuil; auf ben (mit einem) G. = °peens] ;
ook = Stiir3e. Zturi'ader, m. voor de
eerste maal geploegde akker (na 't braakliggen).
Ztura'batt, m. = stort-, bergbeek. Ztura'bab,
beker met
1. = stortbad. Ztura'betber, m.
deksel. Stutaiblec§, 1. = stortblik, zwaar blik.
—n = deksel, trechteropening
(van koperen blaasinstrumenten), (glas) grok.
Ztunet, atileget, m. —5, — = stomp (van
boom, zuil e. d.).
ftfir'iett, id)w. (b. u. I.) = storten, werpen;
vallen; snellen, vliegen, stormen; (einett) ten
val brengen; (einen Minifter) doen vallen;
(einen ins Perberben, ins tlenb) storten; (bie
Marie) nazien, opnemen; (ben %der) voor
't eerst ploegen; (einen ROnig nom Zbrone)
stooten; ins Simmer 1. = de kamer instormen;
(fid) auf ben Weinb) werpen; 3u ferns. Wilf3ett 1. =
zich aan iems. voeten werpen; (ein Waf3, einen
Oecber, Starrett) (om)storten, (om)keeren; (op
kisten) nid)t 1.! = niet kantelen I SturBigut, f. —
stortgoed.eturAlarrett, m. stort-, tuimelkar.
eturVfee, =Melte, w. = stortzee, breker.
gekheid, onzin.
Stitt, m. Stuffes
etule, to. —, —n = merrie.
atteten, m. —e, — = stoete, lang grof brood.
Ztulettfoblett, =liitten, 1. = merrieveulen.
stoeterij.
Stuterei', w. —, —en
Stuti, tn. —es, —e = karabijn, bilks; pluim;
kortharige pruik; korte mouw; beenstuk
(van bont); kleine emmer; Iaagpootig glas;
koppigheid ; auf ben S. = plotseling, onmiddellijk. ettarannet, m. = korte mouw.
Stfilybatten, m. = steunbalk. etiilrbanb, I.
stut, draagband.
opgedraaide snor.
etutrbart, m.
atiitrbtatt, 1. = steunblad.
= karabijn, buks. Ztutrbegen,
Ztttlybiltble,
m. = korte degen.
—n = stilt, steun; schoor;
Stiit'se,
einfacbe e. = hulp in de huishouding.
steunijzer.
ellen, I.
I. Sturiett, m. —s, — = buks, karabijn enz.
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6 tub; (ook tech.) steunstuk. II. ftutlett, fcbto.
(b. u. I.) = [plotseling stilstaan (van paarden
e. d.)] ; versteld staan, terugdeinzen; argwaan
krijgen; pronken, trotsch loopen; (93iiume)
knotten, snoeien; (beden) snoeien, scheren;
(einem tier ben ad)man& bie Z)bren u. ti.)
afsnijden; (ben Bart) korten, knippen; vgl.
Wage'.
ittitlett, fd)ro. (b.) = stutten, steunen, schoren,
schragen; lid) auf einen Gtod f. = op een
stok steunen; feitte Illeinung itiitt fid) auf Xat.
facben = steunt op feiten.
Stut'ser, m. —5, — = pronker, fat; buks.
ftufserbaft = fatterig. Stutierbailigteit,
w. —, —en = fatterigheid. etttigliigel, m. —
(piano) korte vleugel; (een) tor. etuVelail,
1. = laagpootig glas. etulAatett, m. = beslag,
duim, haak. etuirtjattbffbub, m. = want,
vuisthandschoen. Ituraig = verwonderd,
versteld; ft. mad)en = verwonderen, versteld
doers staan; bas macbte mid) f. = (ook) dat
kwam me verdacht voor; 1. werben = versteld
staan, niet wezen hoe men 't heeft. etuVropf,
m. = eigenzinnige (kop), kortgeknipte haardos.
StiiVutatter, w. = steunmuur.
StetVoto, 1. = (half)afgesneden oor; bond met
afgesneden ooren.
Stiitfinfeiler, in. = steunpilaar (ook fig.).
StiiVOlatte, w. = knie-, steunplaat. Stfi#'•
Ounft, m. = steunpunt.
Stuirrobr, 1. zie etutbildfle.
StiWrobr, 1. = steunpijp.
etuitTeibel, m. = korte sabel, houwer. etttly•
Kere, w. = (tuin)schaar. etutylcbtoatti, m. =
stomp-, kortstaart.
StiiVitrebe, w. = steun-, schoorpaal.
Stutrubr, w. = pendule.
Stillywuriel, w. = luchtwortel.
ittOlicij = Stygisch, van den Styx.
ettoir m. —en, —en = styliet, zuileheilige.
etunto'bali'ben,. ftnutobalifcbe dine(, $1. =
stymfaliden (mytische menscheJtende roofvogels).
Stng, m. — = Styx (rivier van de onderwereld ).
etta'ba, ettn'be, to. — suada, welsprekendheld , woordevloed.
'Oaten' = subaltern, ondergeschikt. Subal.
tent'beantte(r), m. = subaltern ambtenaar.
Subbialon(u6), m. = subdiaken, hulpprediker.
sub hasty = bij gerechtelijken verkoop. Subs
baftatiote, w. —, —en = gerechtelijke verkoop. fubbaftie'rett, fcbto. (1).) = gerechtelijk
verkoopen.
Subletti , 1. —(e)s, —e = subjekt, onderwerp;
(orgy.) sujet. lubieftib' = subjektief. exilic!.
titid'utuO, m. — = subjektivisme. subietti.
Whit', w. — = subjektivitelt.
Sublouttniffion, w. = subkommissie.
fablutatt' = onderliuids(ch).
ittblim' = subliem, verheven. Sublimed', 1.
—(e)s, —e = sublimaat. lublintie'ren, fd)w.
O.) = sublimeeren. Sublimier'gefiiii, 1. =
sublimeerpot, -vat.
fubluna'vileb = sublunarisch, ondermaansch.
Ittbutaritt' = submarijn, onderzeesch, -zee...
IttOntiff = soumis, onderworpen. subtnifflon',
w. —, —en = onderwerping; aanbesteding;
(bij leveranties) inschrijving; out bem cede
ber G. = bij aanbesteding. eubmilfion6'•
bebingungett, 131. = aanbestedin gs-, aannemingsvoorwaarden. enbtnifitottirofferte, w.
= inschrijving. Submittent, m. —en, —en =
submittent, inschrijver (voor een werk, een
leverantie).
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suborbination', ui. — = subordinatie, onder-

schikking, gehoorzaamheld, tucht. luborbi .
ttie'rett, fcbw. (b.) = subordineeren.
Subfelliunt, 1. —s, ..lien = schoolbank.
fublitiiie, ibia'tiftt = subsidiair, ondersteunend, helpend. Subli'biett, IN. = subsidie.
Subliftene, Iv. —, —en = levensonderhoud,
bestaan. eubfiftensIttittel, 1. = middel van
bestaan. fubfiftie'ren, fcbw. (b.) = bestaan,
leven.
Cutiftribent, m. —en, —en = (onder)teekenaar,
inteekenaar, inschrijver. fitbirribie'rett, fcbw.
(b.) = (onder-, in)teekenen, inschrijven.
SublfriPtion', w. —, —en = inteekening.
subitantialität, w. — = substantialiteit,
werkelijkheid. lubitantiell' = substantieel:
wezenlijk; krachtig. SubitantitY, 1. —s, —e =
substantief. fubitantibie'rett, fcbtv. (b.) =
substantiveeren. lubitanti'nifeb = substantievisch. eubitanti'bunt, 1. —s, ..na = substantief. Subftatte, w. —, —en = substantie:
wezen, masse, werkelijke bestanddeelen, grondwaarde ; von ber G. levers = van den hoogen
boom (even.
inbitituie'ren, fcbw. (b.) = substitueeren, in
plaats stellen. Oubttitut', m. —en, —en =
substituut, plaatsvervanger. eubttitution', to.
— = substitutie, vervanging.
Zubitrati, 1. —(e)s, —e = substraat: grondslag,
bazis; voedingsbodem; gegeven geval.
fubtit' = subtle', fijn, spitsvondig. fttütilifie'ren,
fcbtp . (b.) = subtilizeeren, (fig.) haarklooven.
Zubtititiit', tn. —, —en = subtiliteit.
Subtrabettb', m. —en, —en = aftrekker.
fubtrabie'rett, fcbw. (b.) = aftrekken. eubteat.
tion', w. —, —en = aftrekking.
lublrolgleb = subtropisch, bij de keerkringen.
eubbention', w. —, —en = subsidie, steun.
fubberlio' = subversief, omverwerpend.
suirbe, w. — = opsporing (van 't wild e. d.); (ber
bunb bat eine ricbtige G. = zoekt in de goede
richting; er bat eine gute G. = kan goed opsporen, heeft een goeden neus; auf ber G. feitt,
auf bie G. geben = op zoek zijn, gaan. emir.
ellen, f. = sonde, tentijzer, peilstift. fulben,
fcbw. (b.) = zoeken (ook fig.), trachten; etw. 1.,
nad) etw. 1. (ll); er fucbt etw. barunter = hij
zoekt er iets achter; er fud)t ettv. barin = hij
stelt er prijs op, vindt 't aangenaam; gefucbte
%Bare = gezochte, gewilde waar; gefucbte
9?ebensart = gezochte, gekunstelde uitdrukking ; [etw. an einem (einen) 1. = iets van iem.,
willen, verlangen] ; vgl. banb el. etecber, m.
—5, — = zoeker, sonde. ettelfbuttb, tn. =
speurhond. etiolicot, 1. = zoeklicht.
Zinc, w. — = [ziekte], zucht, sterk (ziekelijk)
verlangen; fallenbe G. = vallende ziekte.
liitiftig = ziekelijk, zeer lijdend.
Nadu, fd)tv. (b.) = (gwst.) zuigen, lebberen.
Sub, m. —(e)s, —e = koking; kooksel.
Silt), m. —(e)s = zui gen, zuidewind.
efib'n'trita, 1. = Zuid-Afrika.
eu'bott bet = Soedan. Suba'ner, m. —s, — =
Soedanees. fubitiniftb = Soedaneesch.
eilbliabn, to. = zuiderspoor. liib'betttfeb =
Zuidduitsch. Siib'beutlehlanb, f. = ZuidDuitschland.
eultel, m. —a, — = poel, plas; vuil, klad.
eu'betarbett, ettbeici', w. —, —en = knoeierlj,
knoei-, kladwerk, smerig werk, gemors,
gesmeer. Stebelbtufb 1. = kladboek. eu'belee
zie Gubler. Stebeltotb, 'mutter, m. ufw. =
knoeler (knoeikok, -schilder enz.). fu'beln,
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id)w. (1).) = morsen, knoeien, kladden. Glebe!.
Oaniet, 1. = klad-, vloeipapier. su'beltuert, 1.
zie Sub elei. Ou'bettuirtIt§aft, w. = vuile,
smerige boel.
Cii'ben, m. -s = Zuiden; nad), Don G. =
naar 't, uit 't Zuiden.
Sii'bettbreite, to.; •fretti, 1.;
w. zuiderilbreedte; -kruis; Z.-zon.
Cybele's, $1. = Sudeten.
Siiblitratt5blift4; qm.; •tfifte, w. =
zuldlifransch; -vruchten (vgl. b anf en); -kust.
sliblanber, m. -s, - = bewoner van 't Zuiden.
Sublev, m. -s, - = morspot, knoeier, Madder.
= zuidelijk; 1. von saris = zuidelijk,
ten zuiden van Parijs. eiibottlett), m.
zuidoosten.
= zuidoostelijk, ten
zuidoosten. siibottluinb, m. = zuidoostewind.
m. = zuidpool. SiibPolar'egOebition,
w. = zuidpoolexpeditie. siibpotarlanber,
zuidpoollanden.
Zuidzee, Stille Oceaan. efiblee.
w.
w. =
= Zuidzeelanden.
Itittber,
zuidzijde, -kant. Clib'ftaaten, $1. = zuidelijke
m. =
staten (van N.-Am.).
zuid-zuidoosten. SiibilfibWeit'(ett), m. = zuid= zuidelijk yolk.
zuidwesten. siib'bett,
Iiiblutertd = zuidwaarts, naar 't zuiden.
=
siibtuert'(en), m. = zuidwesten.
zuidwestelijk, ten zuidwesten.
m. = zuidewind.
= zuidwestewind.
eue'ben, $1. = Sueven.
eu'es (spr.: zoe-ets), 1. = Suez. su'e5lanal, tn. =
Suezkanaal, kanaal van Suez.
dronk, zuip; bocht; einen
cuff, m. -(e)s
bolen G. (t)aben) = een kwaden dronk. efirtel,
= goed
tn. -s, - drinkebroer.
drinkbaar, lekker.
Zuffie, 1. --es, -e = suffix, achtervoegsel.
m. -5, -e = dronkaard.
suffragan', m. -s, -e = suffragaan (stemhebbende in een geestelijk kollege; wijbisschop)
(I).) = suggereeren, ingeven.
luggetie'rett,
Zuggertion', w. -, -en = suggestie, ingeving,
inwerking. Zuggeftib'fralle, w. = suggestieve
vraag (nl. die 't antwoord in den mond gee ft).
-n = plas, poel; vuilpoes,
w.
morsebel. (grb), 1d)w. (f).) =
plassen, ploeteren, morsen, zich (in de modder)
wentelen.
=
sarwattav, tn. = zoenaltaar.
zoenbaar, te verzoenen. siion'bod, m. = zoen-,
-11 = zoen, verzoezondebok. siitrne, w.
ning, boete. Siibltegetb, 1. = los-, smartegeld.
(ver)zoenen, boeten.
ft lj'nen, id)w. (b.)
siWneberinik m. = poging tot verzoening.
zoenoffer(ande).
sfibn'oWer, 1.
w. -, -en = zoen, verzoening, boete.
-n = suite: gevolg; reeks; (stud.)
w.
looze streek; ..n reir3en = streken uithalen.
(spr.: swietjee), -s, -s = (stud.)
vroolijke klant. luitifie'ven, id)w. (1).) = een
vroolijk, los leven leiden.
-n = sukade.
Surta'be, w.
auftur8', m. -es, -e = hulp, versterking.
suffurfale, w. -n = sukkursale : bijkerk ;
filiaal.
furiebie'rett, (1).) = opvolgen. sufier,
nt. ..3eries, ..3efie = sukces. sufaelffon s , w.
-, -en = sukcessie. futgelliottOTMOn = in
staat, geschikt om op te volgen. sufiefffung's
nt. = sukcessieoorlog. fulbeffite sukcessief, geleidelijk. Itifieffi'be = sukcessief.
Guitar, 1. -(e)s, -e = sulfaat, zwavelzuur-
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zout. Ottifibi , -(e)s, -e = sulfide, zwavel-(e), -e
verbinding, -metaal. star,
sulfit, zwavelzuurzout.Curfur,m.-s= zwavel,
sulfureus, sterk zwavelhoudend.
lutfur50'
surtan, m. -s, -e = sultan. sulta'na,
w. -, -nen = sultan.
ta'ne,
-n =
eullanittrofitte, sultani'ne, w.
sultana-rozijn.
-n = vleeschgelei,
w.
stifle,
vleesch in gelei, zult.
Cultiac§, m. -(e)s zie ed)mad II.
sunt'uta, = somma, som, totaal. suunan'.
ben, 131. = (bij elkaar te tellers) getallen, posten.
luttiuta'riftt = summier, kort samengevat.
siintuedien, I. -s, - = sommetje. eunilne,
= som.
w.
I. luntItten, Idyl. (l).) = opsommen, samen= samen bedragen, zich ophoopen.
tellen;
zoemen, gonzen;
(1).)
II. lumlnen,
neurien.
sumlnensiffer, ID. = bedrag in cijfers.
(1).) = samentellen.
funtutie'ren,
Sunt0f, tn. -(e)s, Gam* = moeras, poel (ook
fig.); losbandig leven; (bij verschillende bedrijven) put, bak, gat met water. funtOlett,
Id)m. (I).) = moerassig zijn, m. worden, stagneeren ; (stud.) zwijnen.
Zuntellboben, m.; •ffeber, 1.; •gegettb, w. moerasljgrond; -koorts; -streek.
sumegavbe, w. = wilde bertram. ZuntOr.
butin, I. = kwartelkoning, spriet; (fig.) boemelaar, zwijn. iumWfig = moerassig.
SuntOrladje, w. = moerassige poel, plas.
smelter*, w. = moerasleeuwerik. suitor.
moerassige poel, plas. Suntelttoov,
leek 1.
(uitgestrekt) moeras. Suute'volg, 1. zie
1.
ed)ilfrobr. SuntOrrotoliinger, m. = rietzanger. SuutOrldincOte, W. poelsnip.
suntOftorf, m. = moerasveen; zware turf.
sumebogel, tn. = moerasvogel. eutnOra
Waller, 1. = moeras-, poelwater. Suntetuiefe,
moerassige weide.
w.
lunintui36 1 = somptueus, verkwistend.
sun* m. -es = gepraat, gebabbel; praatjes ;
ein groi3er e. een groote, heele omhaal, veel
ophef. !mien, !dm. (f).) = zoemen, gonzen,
neuri6n, babbelen, kletsen.
Snub, m. -(e)s, -e = zeeengte, straat; Sond.
Sun'ba.anfelit, qm. = Soenda-eilanden.
-n = zonde; es lit 6. unb
eiin'be, w.
ifin) wie bie 6.= nit den
eclianbe (11); (Id)
grond van mijn hart ; vgl. 6 o I b. e fin'benabla 13,
m. = aflaat van zonden. Siitt ibenbabn w
weg der zonde, des verderfs. Siin'bettficiitte,
belijdenis van zonden.
w., •befettntni6, 1.
= bleek van zondigheid.
Iiitt'benbtat,
=
zondebok.
siin'benbfiter,
Siittibenbed,
m. = boeteling; (ook) zondebok. Siitt'ben•
edit% m. = vergeving van zonden. efin'ben.
fall, m. = zondeval. iiin'bettfrei = vrij van
zonden. siin'bengelb, 1. = schandgeld.
siin'benfnec§t, m. = slaaf der zonde. Siin'beng
zondelast. Siin'bettleben, = leven
talt, w.
in zonde, zondig leven. siin'bentobn, m.
schandloon. Iiitt'bettlo6 = vrij van zonden,
die (u, ons
onschuldig. siin'benthler, m.
enz.) van zonden vrijspreekt.
w. - = onschuld. Ciin'bentuft, W. = zucht,
hegeerte om te zondigen, zondige begeerte, lust.
Siiit'betunaft, 1. = maat der zonden. efiniben.
oOfer, 1. zie eftlinopfer. siin'beneufg, m. --poel van zonden. eiin'benvegifter, 1. = zonderegister. eiin'benittlaf, m. = onbezorgdheid
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van den zondaar. Siin'bettlt§utb, w. = smet
der zonde. Siin'bentitger, m. = Verlosser.
siitebentiergebung, w.=vergeving van zonden.
SfuebenberliAtter zie Sunbentiiger.
betWolt = vol van zonden, zondig. Siitt'ben=
meg, m. zie Siinbenbabn.
Stiteber, m. —s, — = zondaar. tn. =
zondvloed. liittb'Oaft = zondig, misdadig,
schuldig; 1. teuer = goddeloos (erg) duur.
Siinb'baftigfeit, w. — = zondigheid. Iiinibig
= zondig. Iiitt'bigett, fcbtv. (1.)
zondigen,
misdoen. Stin'biger, tn. —s, — = zondaar.
w. — = zondigheid.
=
zondig, schuldig, goddeloos.
Sunblott, m. = Sondtol.
-stint m. —(e)s, Sante = inzinking (van den
bodem).
= Sunnieten (Moh. sekte).
aututilen,
*Orb' = superbe, voortreffelijk, prachtig.
Su'PerbiWbett'be, w. = extra-dividend. fu'per.
fein = superfijn. Superintenbent', m. —en,
—en = superintendent (hoogste protestantsche
geestelijke in een distrikt).
StWe'rior, m. —s, ..io'ren = superieur.
Superiorittit, w. — = superioriteit.
suPertar'go, m. —s, —s = superkargo, ladingmeester. fu'perttug = oververstandig, extra
verstandig.
Supertatib', m. —s, —e = superlatief.
SupernaturalidlnuO, m. — = supernaturalisme,
openbaringsgeloof. Sunernaturatift', m. —en,
en = supernaturalist. Supernutnerae, m.
s, —e = surnumerair. Su'perrebilion', w. =
laatste revizie. sn'perta'ra, = extra-,
supertarra.
SuOiltunt, 1. —s, ..na = supinum.
StipO'cbett, 1. —s, — = soepje, papje. Sutrtm,
—tt = soep; pap, brij ; bie rote G. =
't bloed; einett in ber fiten 'alien = iem. in
de narigheid, ongelegenheid laten zitten; einem
eine G. einbroden iem. een koopje leveren.
luppebitie'rett, fcbw. (b.) = bezorgen, verschaffen.
luirpett, fd)w. = soep, pap eten; wer
/tinge fuppt, lebt Lange = wie Lang eet, leeft lang.
SuOiettlIattitalt, ID.; zfretutb, m.; agrInt, 1. =
soep/Ihuis ; -liefhebber; -groente.
itt4rOettfaTher, = Soephein, Lust-niet.
StOrpentraut, 1. = soepgroente. Sn4rpeta
ft§mibt, m. = soepliefhebber. Sup'#enicftivab,
m. = soepgek (die vast alle dagen soep wil).
= soep-, bouillontablet.
SitO'Pentatet,
StOrpentetTitte, w. = soepterriene, lup'pidjt,
soepig, dun.
Sup/Acne, m. —en, —en = suppleant, plaatsvervanger, waarnemer (meest bij 't onderwijs).
OftWiein, 1. —5, — = soepje, papje.
supplement', —(e)s, —e = supplement.
suPPlententbanb, m. = supplementsdeel.
Stipp/cut', m. —en, —en = Suppleant.
funntetu'rift§ = suppletoir, aanvullend. 110.
Ptie'ren, id)w. (b.) = suppleeren, aanvullen,
bijbetalen.
SuPPlit', to. —, —en = verzoekschrift. SuOpli•
taut', m. —en, —en suppli(k)ant, verzoeker,
rekwestrant. ftw. (b.) = verzoeken, rekwestreeren.
lupponie'rett, fcbro. (1.) = supponeeren: onderstellen ; on'derschuiven.
Support', m. —(e)s, —e = support, steun,
drager, onderstel.
suPPolltion', tv. —, —en = suppozitie; onderstelling ; on'derschuiving.

fuPprintie'rett, fcbw. (b.) = supprimeeren.
fulnafein' = superfijn.
Sulmentliat i , m. u. 1. —(e)s, safe' (spr.: . .tie),
to, — = suprematie, opperheerschappij, -gezag.
sura (een zijdestof).
su'vO, /D. —
—n = Soere (afdeeling v. d. Koran).
Su're, tv.
Surinam', 1. = Suriname.
— = surplus.
surpluW, 1.
Suere, w. —n = soerra, groote karavaan.
*even, ftw. (1.) = snorren, gonzen, brommen.
Surma', 1. —(e)s, —e = surrogaat. fun°.
gie'ren, Rim. (b.) = surrogeeren, vervangen,
vervalschen.
—n = surtax,
eartax'e (spr.: suurtaks), w.
verhoogde (topbelasting.
suurtoe),
—s,
—s
= overjas;
Surtout (spr.:
ook = Zafeiauffat.
sulan'tta, sulan'ne, w. = Suzanna, Suze.
StteAen, 1. = Sum.
fulpett = suspekt, verdacht.
IttOnettbie'ren, itm. (1).) = suspendeeren,
scborsen.SuOpenfion', w. —, —en = suspensie,
schorsing. SuOlettfo'riunt, 1. —s, ..rien =
suspensoir, draagzak, -doek.
f ad = zoet, lief; 1.. es bencben zoetsappig
mannetje; bas G. = 't zoet; 1. . es ISrot
zie eft13brot; i..e ISutter = ongezouten
boter. SiiWaOfet, m. = suikerappel, zoete
appel. Siiirbaft, m. = peperboompje.
brut, 1. = zoet, ongezuurd brood. StifbrOt.
Oen, 1. = beschuit. 1filett, 'dm (1).) = zoeten,
zoeten smaak geven. Silfrbota, 1. = zoethout;
S. rafpeln = (een dame) vleierijen zeggen,
't hof waken. Siifftiolonfolev, = mooiprater (tegenover dames). Siiligteit, ID. —,
—en = zoetheid, zoete smaak, z. geur; zoetigheld, lekkernij, snoeperij; lievigheid, vleierij.
w. = zoete, Spaansche kers.
Siiffftee, m. mannaklaver. =
zoetelijk, zoetsappig; gemaakt, flauw-zoet.
m. —s, —e
zoetsappig, zoetelijk
persoon. Sfiffutaul, 1. = lekkerbek, zoetekauw. filiffauer zoetzuur; ein f .. es
Oeficbt mad)en = een z. gezicht zetten. cuffteig, m. = deeg zonder gist. IiifftOttenb =
zoetklinkend. 1. = zoet water.
elifftualier11110, m.; . 00100, m.; • f fOtuamm, m.
of w. = zoetwaterVisch; -poliep; -spons enz.
siiffrouviel, ID. eikvaren ; (ook) zoethout.
fuhepti'bet = susceptibel, ontvankelijk, gevoelig. SubeOtibititat i , w. — = susceptibiliteit.
Zupan (spr.: zoetseren), m. —s, —e = suzerein,
opperleenheer. Susertinite, w. — = suzereiniteit.
V. a. = foviel ais.
SW = Subunit: zuidwest (Z. W.).
Stibarit, m. —en, —en = Sybariet, (fig.) verwijfd persoon. 10barrtiftb = sybarietisch.
snenit, m. —(e)s, —e = syeniet (naar de stall
Syené genoemd: een soort korrelig gesteente).
eptonto've, —n, = plataan; sykomoor
(Egyptische vijgeboom).
ZUtoplyttit', m. —en, —en = sykofant, aanbrenger, verklikker, verrader.
Snt'be zie Silbe. Siittabar', 1. —s, —e, SOtta.
ba'rituit, 1. —s, rien spel-, abcboek.
Intlabie'ren, idm. (b.) = in lettergrepen uitspreken. SOI'labuO, m.
— u.
syllabus.
S1jl1006, w. — syllepsis, samenvatting.
StglogiO i ntud, m. . men = syllogisme,
sluitrede. Inttogritilt§ = syllogistisch.
StWO0e, m. —n,
etillgo,
—n =
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sylphe, luchtschepsel, -geest. eti totO'be, w. —,
—n = sylphide, vrouwelijke luchtgeest.
StOtte'fter zie SiInciter.
Otritb01', 1. —s, = simbool, zinnebeeld,
teeken; geloofsbelijdenis. 64utboli1, tn. —
simboliek, voorstelling door simbolen.
simboliek, simbolisch, zinnebeeldig; f..e aiiicber = belijdenisschriften.
Ibuthefifie'ren, id)tu. (b.) = simbolizeeren.
elnutnetrie', w.— symmetrie.ftpnutetriftt
symmetrisch.
fOutpatOeliftt = sympathetisch (geheimzinnigen invloed uitoefenend). Citon#atbfe', w.
—n = sympathie. 101104140(0 = sympathiek,
sympathisch, meegevoelend, aangenaam aansympathidoend. ‘Hutpat4ifie'ven, fd)w. (b.)
zeeren.
Stjut4Aonie' zie einfonie.
ZUmbolion, 1. —5, ..fen = symposion, drinkgelag.
etjutPtetn', 1. —s, —e = symptoom, (voor)teeken, verschijnsel. IHutptoutalift# symptomatisch, kenmerkend.
—n = synagoge.
ebnago'ge, w.
= synStwalof'e. ebnalOplie,
alcephe, samensmelting (van letterklanken).
. .re'ren = synerezis, samenSinfeereffa, w.
trekking (van twee klinkers).
ZintOreufWmu6 (d) = k), m. ..men =
synkronisme, gelijktijdigheid. Itutooni'ftifit =
synkronistisch, gelijktijdig.
ZOnbitat', T. —(e)s, —e = syndikaat (ring,
karthl); (ook,: ambt van syndikus). atpebitub,
m. ..3i u. „fen = syndikus (juridisch
advizeur, sekretaris). fOnbiafe'ren, fcfm. (I).) -syndiceeren, (een) syndikaat vormen.
etine'brIon, .briuut, T. —s = synedrium,
sanhedrin (Hooge rand der Joden).
Zbuerbo4e, to. —, —11 — synecdoche (stijlfiguur, wisseling van deel en geheel).
synkope (wegvallen van,
etntlatn,
spraakklanken binnen in een woord: samen-

trekking van een Licht maatdeel met 't volgende
zware tot ein foot; flauwte, beroerte).
Itjttobat' = synodaal. Ciumbaler, m. —a, —
synodelid. CitInobal'beithlut, tn. = synodaal
—n = synode.
besluit. etttto'be,
(0moutpnliftt) = synoniem. stittontput', 1. —s,
—e = synoniem. etnioutonff, tn. —, —en
synonimiek, leer van de synoniemen.
..fen = synopsis (overzicht,
ebnopli6, w.
vooral van de evangelidn van Mattheus, Marcus
en Lucas). SHnoplifer,
= synoptici (de
drie evangelisten, vgl. St)lopits).
syniloptisch, -taktisch.
Ibufloblifeb ; .tartifct
Sbn'tax, ID. —, —en = syntaxis.
syntheze.
. .tbeien
CebutOe'le, stfie'fid, w.
itjuttjelildi = synthetisch.
ZtrOtitid, w. — = syfilis.
abratuW, f. = Syrakuze. Styratufa'ner,
m. —s, — = Syrakuzaan. fUratufaltikb,
= Syrakuzaansch.
strvien, 1. = Syrie. Strt(i)er,m.—s,—= Syrier.
etirin'ge, w. —n = sering. ZUritegen.
ftrautt, tn. = seringeboom.
..ringen = syrinx, Pans-,
Strvittg, w.
herdersfluit.
N'rift0 = Syrisch.
SOIL = Stiftettt', 1. —s, —e = systeem, stelsel.
CSOfteutalif, w. — systematika, systematiek.
ZUftemalifer, m. —s, — systematikus
(wie van alles een wetenschappelijk stelsel wil
maken). fttitemalitiO = systematisch. itiftetna.
tilteren, Rim. (b.) = systematizeeren.
I. 3. = feiner 3eit, vgl. 3eit.
tooneel; scene; in S.
—n
Sic'ne, w.
in scene brengen, insceneeren. e5ene.
feten
--n = scenerie, tooneeltoestel,
tie',
-schikking.
= seenisch, tooneelmatig.
sc(h)epter, heerschersstaf.
Ziepler, 1. —a, —
= wetenschappelijk.
ZaHl'fa , w. — Scylla; vgl. I) art) b is
eitrtfo, m. —n, —n Skyth. ZitrtfOett, 1. —
Skythisch.
Skythiê. 4010M

x, I. =

Xa'bar(0)10feife, w.; ..bffamer, tn.; gpflauiung,
113. = tabaksilpijp; -planter; -plantage.
Xa'bat(6)11aualut, nt.; stauf*, m.; *toile, w.
tabaks!lwalm; -rook; -rol (karot).
= tabaksmooker.
Xa/bat (6)1cfpnamber,
Xa'bat(6)fc§uubfer, m. = snuiver.
Xa'baf(6)11fibinuer, m.; 41binueref, m.; .fteuer,
ID. ; ftube, w.; .berrilaltuug, w. = tabaks11spinner; -spinnerij (karottefabriek); -belasting;
-kamer (kroeg); -regie.
—n = snuifZabatie're (spr.: tabatjere), w.
doos.
tabetia'rift# = tabellarisch, in tabellen. Xnbelle,
—n = tabel.
m.
aberualel, 1. —5, — = tabernakel.
Za'bed, w. — (uit)tering.
Xableau' (spr.: tabloo), 1. —s, —s = tableau,
schilderij, overzicht.
Xablett, 1. —(e)s, —e = theeblad, prezenteer—n
blaadje; tablet, bord. Xablette, m.
tafeltje; dekplaat; tablet.

T; T-ed)iene = T-rail, T-vormige rail.
T. = tomes (Zeil); titulus (Titel); tutto
Tonne: ton. %a. = Zara.
tutti (alie). t
Xabagfe' (spr.: ..zjie), w. —n = tabagie,
kroeg. Xa`bar, nt. —(e)s, —e = tabak; snuff;
bcis tit itarfer T. = dat is kras, (heel) sterk,
brutaal; einen ftarfen T. raud)en = 't al to bont
maken. la'batblef, 1. = loodpapier, theelood.
Xa'bar(6)11aft§e, m., .bau, m.;
tabaksliasch; -bouw (-teelt);
tabakszak. Xa'bar(ii)bru.
Xa'barabeutel, m.
= liefhebber van rooken.
bet,
Xa'bar(Olibole, m.; .gerucb, m. -tabaksIldoos (snuifd.); -oogst; -reuk (-lucht).
Xa'baf(6)gefelffitaft, m. = rookgezelschap,
-partij.
Xa'ba1(4)11110mbel, tn.; .baublung, w.; sfauer,
tn.; stellegium, 1.; gager, f. = tabakahandel;
-zaak (-winkel); -kauwer (pruimer); -kollege
(rookgezelschap); -depot.
= snuifmolen.
Zalaf(0)infilge,
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Zaborrten, M. = Taborieten (Huss. sekte).
taint' = taboe (verboden, onaantastbaar). tabu.
Wren, itro. (b.) = taboeeeren, taboe verklaren.
Zalutta rata mit etw. maten = tabula rasa
maken, schoon schip maken. Zabutat', 1. -(e)s,
-e = betimmering. Zabutatur', w. -, -en =
tabulatuur (kunstwet van de Meistersinger; de
manlier, waarop meerstemmige instrumentale
muziek overzichtelijk werd geschreven; strenge
orde; becijfering). Zabutett, 1. -(e)s, -e =
tabulet, mars, kastje. Zabutett'fremter, m. =
marskramer.
Zaburett', 1. -(e)s, -e = taboeret.
Zarb itel zie Zattei.
-n = tachygrafie, kortZattbgrabbie', w.
schrift.
taclett, fcfm. (b.) = tikken.
Za'bel, m. -a, = gebrek, onvolmaaktheid;
blaam, afkeuring, verwijt, berisping; (in school)
slechte aanteekening, afkeuring; niemanb ift
obne Z. niemand is volmaakt; vgl. %Met.
Za`betautrag, m. = motie van wantrouwen.
Zabeter, m. -, -en = voortdurende aanmerkingen, vitterij. ta'beffrei = onberispelijk.
gebrekkig, verkeerd, laakbaar,
ta'befbaft
afkeurenswaardig. Za'belbafttgfeit, - =
laakbaarheid. ta'be11o4 = onberispelijk, volmaakt. Za'bettoggfeit, w. - onberispelijk= laakzucht, vitlust,
held enz. Za'bettuft,
-zucht. twbetu, 'VW). (f).) laken, berispen, afkeuren, aanmerkingen maken. ta'betuOtuert,
.tviirbig = laakbaar, berispelijk, afkeurenslaak-, vitzucht.
waardi g . Za'befflubt,
= vitzuchtig, vitterig. Za'be16.
botum, 1. = votum van afkeuring. Za'bier, m.
-a, - = berisper, afkeurder, bedilal.
Za'et (spr.: teel) , m. -a, -5 =tael (Chin en Jap.
gewieht-, en munteenheid).
Zalet, w. -n = plaat (van hoot, steen, meteal e. d.); tablet (chokolade); tabel; bord (in
school bijv.); (schld.) paneel; lei; wandplaat;
tafel, disch; bie Z. .n bes Oefetes = de tafelen
der wet; Sur Z. geben, einlaben, bet Z. fiten
= aan tafel gaan, uitnoodigen, zitten. Xaitel.
abfet, m. = tafelappel. Zajelarbelt, w. =
kastemakerswerk. taletattig = als tafel,
tafelvormig; gebladerd. Zajelattfla4, m. =
milieu, middenstuk, Zaletbal, w. = Tafelbaai. Zaifelbeited, I. = couvert (nl. mes,
lepel en vork met of zonder etni). Zaifelberg, m.
= tafelberg. Zaletbier, 1. = tafelbier. Zalet.
bilb, I. paneelschilderij. Zalelbirtte, w. =
tafelpeer. Zaletbouillott, tv. = bouillon in
tabletten. Zei/fettbett, 1. -a, - = plaatje,
tafeltje enz., vgl. Tat el. Zalelbietter, m. =
tafelbediende. Ziifefet', w. -, -en zie Zdfe=
g.
lung. taleffarmig =
Zalenfreubett, g3I.; .gebed, 1.; .gelcbirr, f. =
tafeligenoegens; (stet) -linnen; -servies.
ezel (voor 't bord).
Zalefgeitell, 1.
1.; .lieb, 1. = tafelfiglas
Zalefilgta0, 1.;
(vensterglas); -land (plateau); -lied.
Zajefutaterei, to. ('t) paneelschilderen. talefu,
id)w. (b.) = tafelen, eten, aan tafel zitten.
Welt*, fcbm. (b.) = betimmeren, beschieten,
lambrizeeren; ben Zur3boben t. = een parketvloer maken. Zalet5f, f. = tafelolie. Zaifel.
rebnen, 1. = bordrekenen. Zaletruttbe, m. =
Tafelroncle (van Ironing Artur); (tafel)gezelsehap. Xalefftbeibe, = glazen plaat.
Zal fellebere, ro. = bankschaar. Zalefftbiefer,
m. = lei in platen. Zalefferbfee, 1. =eetservies.
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Zajellifber, 1. = tafelzilver. Zalellteitt, platgeslepen edeisteen. Zajefftift, tn. = griffel.
Zajelturb, 1. = tafellaken; (ook) borddoek (in
school). Viletutfg, w. -, -en = betimmering,
houtbekleeding, lambrizeering, parketwerk.
Zaifeltuage, w. = brugbaskule. Xalettveitt
m. = tafelwijn. talettuelle = in platen, in
tabletten. Zalettverf, F. zie Zdfelung. Zalet.
3eug, 1. = tafelgoed, -linnen. Zalefilvref, m. =
(school)bordpasser.
ta'ferft, idm. (b.) (ittv5.) zie tafein.
Zaffet zie Zatt, m. -(e)s, -e taf.
Zaffbaub, 1. = taflint. Zaft'betteibustg, ro.
= tafbekleeding, -overtrek. taf'ten = taffen,
van taf. Zaftlfeib, 1. = taffen japon. zaft.
Oftatter, 1. = Engelsch pleister.
Zag, m. -(e)s, -e = dag; (rechts)zitting, vergadering, kongres; bleier Z. . e = dezer dagen;
(bas to id)) mein(e) Z.. e nicbt = van mijn
leven niet; an welcbem Z.? am folgenbett Z. =
(op) welken d.? (op) den volgenden dag; eines
Z.. es = eens, op zekeren dag; eines itiinen
Z.. es = op een mooien, goeden dag; er bat
gute .e hij heeft een goed, gemakkelijk
leven; Id) einen guten Z. mad)en = zich tegoed
doers, zijn gemak er van nemen: vgl. 91b enb,
farbern, bell, binein, jung, Het), liegen.
tag'bfilfb = dagblind. Zagiblittbbeit, w. =
dagblindheid. Zagiblume, w. = kommelina.
Zag'bogett, =dagboog. Za'g(e)arbeit, w. =
= ontginning
dagtaak, -werk. Xa'gebau,
aan de oppervlakte, aan den dag.
Zaigellblatt, 1.; sbutfj, 1. = dagblad; -boek
(hand. ook: journaal, agenda).
Za'g(e)bleb, m.; .biebett, 1. (sbfeberei, tv.);
.bientt, m. = dagl Id ief ; -dieven (-dieverij) ; -d ienst.
[Xtlig(e)faOrt, tv. = dagreis, -vaart; zitting, vergadering], (obb. nod)) zittingstermijn. Xa'g(e).
falter, m. = dagvlinder. Zaigefrift, tv. =
termijn (op een bepaalden dag). Za'g(e)futter,
1. = dagelijksch rantsoen. Za'g(e)getber, =
daggeld, verblijfkosten, onkosten; presentiegeld; vgl. %elf ta'gefaug = dagenlang, dagen achtereen. Xa'fietobn, m. = dagloon, -huur. Za igelbOtter, m. = daglooner.
ta'g(e)IObttertt, fcbtv. (b.) =in daghuur werken.
Zaig(e)marltb, m. = dagmarsch.
ta'gen, id)ro. (b.) = dagen, dag worden, aanbreken, verrijzen; vergaderen, zitting houden.
Za ig(e)prelfe, w.; sruftbe, m. = dadreis; -ronde.
Za'ge#anbrucb, m. = dageraad; bei Z. = met
't aanhreken, 't krieken van den dag.
Za'gebilattgabe, W . ; sarbeit. tr.; .befeljl, m.;
sberitbt, m. dagliteekening; -werk; -order;
-bericht (bulletin).
Za'gObillett, 1. = dagkaart. Za'nedbureau, 1.
= plaats-, bespreekbureau. ta'ge6ferttg: (bie
3iicber) finb t. = zijn bij. Za'gebfrage, ro. =
vraag van den dag. ZaigeOgeldjAft, = dagloop. Za'gebgelbrtieb, 1. = plaatje van den
dag. Zaigedgeitinf, 1. = zon, dagvorstin.
Za'geOgrauett, 1. = dageraad, krieken van den
dag, zie tag b ell. Za'gebbeffe, w. =
helderheid van den dag. Xa'gebtaile, w. =
plaats-, bespreekbureau; ontvangst v. d dag.
Za'gebrliura, m.; m.; 1. = dagifkoers; -lengte (lengte van den dag, een dag
lang); -licht (levenslicht).
Za'gebsteuigfeit, w. = nieuwtje, nieuws van
den dag. Zaigeborbttuttg, w. = orde van den
dag, dagorde, agenda; Sur Z. fibergeben = tot
de orde (van den dag) overgaan. Zaigebbreffe,
to. = dagbladpers. Zaigebtarif, nt. = dag-
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tarief. Za'geOtottv, tn. = rijtoer van een dag.
Zaigabertety, m. = dagverkeer; dagelijksche
handel. Za'gedseit, w. = tijd van den dag; 3u
jeber Z. = op elk uur van den dag; einem bie Z.
bieten = iem. groeten. Za'ge84eituttg, w. =
dagelijksche courant, dagblad. Zaigediettel,
nt. = dagbriefje, bulletin.
ta'g(e)Weife = per dag, dag voor dag. Za'g(e).
Wed, I. = dagwerk, -taak. Zaig(e)Werter, m.
—s, — = daglooner.
Zagifaltev, In. = dagvlinder. Zag'gebitube, 1.
= gebouw aan de mijnschacht. [tag'Oft =
in helder daglicht, daghelder]. tagibett' = daghelder. Rolm = den heelen dag] ; vgl.
tag elan g. tiigliM = dagelijks(eh); bie t. . en
Sileiber = de daagsche kleeren: breimal t. =
driemaal per dag, driemaal daags; t.. es Oelb
= call-money. Zag'titie, W. = daglelie. Zan'.
Ofattettattge, 1. = dagpauwoog (een vlinder).
tag8 = daags; t. barauf (ll); t. fiber = over dag,
den (ge)heelen dag; t. poor = daags to voren.
Zaglatfuttg, to. = (vroeger de) Zwitsersche
statevergadering; (Oft. r.) termijn. Zagift4iitt,
w. = dagwerk, -taak; -ploeg. Zag'iditafev, m.
= dagslaper; ook = Zild) en Stegenmelfer.
ZagidlOtte, W. = daglelie. Zagliguat, 1. =
dagsein, -signaal, tagWilbev = over dag, den
(ge)heelen dag. tagtiiglidt = dagelijksch, van
elken dag; dagelijks, elken dag, dag aan dag,
dag-in dag-uit. tagliber = over dag, den
(ge)heelen) dag. Zag'uttbnadtegleic§e, to. =
dag-en-nacht-evening. Za'guttg, w. — = ('t)
dagen; vergadering, zitting, kongres. Zing'.
ton*, to. = dagwacht. [ZatetutiOlev, m. =
sterrewichelaar].
Zas'IlWatt, 1.; Moaner, m. = (fd)tva.) dagliwerk;
-looner.
Zagloaffev, 1. = (mijnw.) buitenwater.
Zaifute, m. —s, —e = taifoen, tifon.
Zaitte (spr.: talje), tv. —, —n = taille; auf Z.
geidmitten = getailleerd. tailtie'vett, (spr.:
taljieren), fd)w. (b.) = tailleeren; (kaarten) afnemen, coupeeren.
Zala, m. = Taag.
Zalet, 1. —5, — = takel. Zateta'fie (spr.:
. .aazje), w. — = takelage, takelwerk. Za'.
tam m. —s, — = takelaar. Zalelmeitter, m.
= takelmeester. titian, Rim. M.) = takelen.
%a'felung, to. —, —en, ZaletWed, 1. =
takeling, takelage.
Zan, m. —(e)s, —e = takt; (ook) maat(slag);
Z. batten = maat houden; einen aus bem Z.
bringen = iem. uit de maat, van de wijs, in de
war brengen; tin Z. marfcbieren = op de maat
marcheeren. tattleit = maatvast; zeker van
zijn zaak; sterk (in de geschiedenis bijv.).
Zattlettigteit, W. - = maatvastheid, zekerheld. ZattfilOver, m. = dirigent. tattie'vett,
fcfm. (b.) = de maat slaan.
%af'tif, w. —, —en = taktiek (gevechts-, troepeleiding en fig.); eine gewiffe Z. filbren = een
zekere taktiek volgen. Zatlitev, m. —s, — =
taktikus, krijgskundige. tatitild) = taktisch,
planmatig, stelselmatig, wat de leiding betreft.
tattito6 ,--- taktloos, onhandig. Zattlogateit, W.
—, —en = taktloosheid, gebrek aan takt,
onhandigheid. tatt'utatig = in, naar de maat.
Zattltete, w. = heele noot. Zattitott, m. =
maat-, dirigeerstok. Zattivitft, tn. = maatstreep. Zaft'teil, m. zie Zatt3eit. tatt'bott =
takt-, beleidvol. Zattleit, w. = maatdeel;
fd)roere, leid)te Z. = zwaar, Licht maatdeel.
sat, I. —(e)s, Viler (poet. audy Zak) = dal,
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vallei; berg unb Z. fommen nid)t 3ufammen,
web! abet bie 93lenfcbett = bergen en dalen ontmoeten elkaar niet, maar menschen wel; 3u T.
= tatqati)Wart6 = dalwaarts, naar beneden,
stroomaf.
War', m. —s, —e = talaar, toga.
Zalbevei', w. —, —en = gekkigheid, malligheid,
gebbetje. tarbent, fd)to. (h.) = gekheid, gebbetjes maken, dollen.
Zarbetuotittev, m. = dalbewoner.
rcilidtett, 1. —s, — = dalletje, valleitje.
Zatettt', 1. —(e)s, —e = talent (een gewicht,
munt; aanleg, gave, begaafd persoon). tatent'uott
= talentvol begaafd.
Zalev, m. —s, — = taler, daalder. Zaletftittlf,
1. = (stuk van een) daalder.
Zatilfativt, to.; •tvat§t, in. = vaart stroomaf;
vracht str.
Ulm m. —(e)s = talk, ongel, smeer. tatg'artig
= talkachtig. fallen, Idm. (1).) = vet geven;
vet aanzetten; met talk besmeren, vetten.
targittjt zie talgartig. tatigig = vet(tig), vol
vet. Zatglicbt, 1. = vet-, smeerkaars.
Zallotutb, m. = dal.
Zali6ntan, m. —s, —e = talisman.
Zane, w. —, —n = talie, takel. tal'jeu, ftw.
(b.)=talien. Zarieveeb, 1. —(e)s, —e = taliereep.
Zalf, m. —(e)s = talk (soort gesteente). tar(Mfg = talkachtig. Satt'erbe, w. = talk-,
bitteraarde, magnezia.
tat'fet = (Ob.) dom, bot.
tatitig = talkachtig, talkig.
Zatt'1151, i.; = itch*, m. = talkliolie; -steen.
Zat'utigalb, 1. = talmigoud, oneeht goud.
Zemitb, m. —(e)s = talmoed. talmtebitd) =
talmoedisch. Zatutubitt, m. —en, —en =
talmoedist.
Zatote (spr.: tall), m. —5, —s = talon (aan
effekten, ook „stole" bij 't kaartspel ).
Zatiottle, w. = stroombed (in 't gebergte). Zati.
IVerve, w. = afdamming en tevens reservoir (in
de beek) , stuw. XarttoRt, m. = schout, heer;
nevel in 't dal. ta1lrart6 = 't dal af, naar beneden, stroomaf. %atom m. = dalweg; geul
(van rivier).
Zamarin'be, to. —, —n = tamarinde.
ZatttaviWte, w. —, —n = tamariske.
Zam'bour (spr.: .. boer). tn. —s, —e = tamboer
(ook v. een koepel). tamburie'ven, idno. (b.) —
tamboereeren, borduren. Zamburite, 1. —s,
—e = tamboerijn; borduurraam.
Zautbon' (spr.: tapd), m. —s, —s = tampon,
stop, prop. tamponie'rett, fcbto. M.) = tamponeeren.
Zattetaut, 1. —5, —5 = tamtam, gong.
Za'nagrafiguv, w. = tanagrabeeld(je),
Zattb, m. —(e)s = beuzelarij, nietigheden,
kinderspel, -speelgoed, prulleboel; ijdel gesnap.
Zanbeteii , to. —, —en = nietigheden, beuzelarij, jokkernij, stoeierij, gestoei. Xiitt'belge.
iduift, I. = uitdragerij; galanteriezaak. tatebet.
Daft, tiitebelig = beuzelachtig, flauw, onbeduidend. Ziin'beltvam, m. = Zanb ; (ook) nitdragerij. Zlitebelmadt, m. = rommel-, oudroestmarkt ; (ook zooveel ale) kermis der ijdelheid
(vanity-fair). ttitebettt, id)w. (b.) = beuzelen,
kinderachtig doen; stoeien; flirten; spelen; een
uitdragerij drijven. Vitt'betOupin, W. = speelpop. Zatebettditivie, to. = fantazieschortje.
Xiitebettnevt, 1. = beuzelarij, kinderwerk.
Zatebeut (spr.: tandem), 1. —s, —s = tandem.
Xattblev, m. —5, — = beuzelaar; stoeier, uitdrager.
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lam m. —(e)s = Wier, zeegras.
Zattften'te, tn. —n = tangens, raaklijn. Zan.
nentietraft, m. — = middelpuntvliedende
kracht. tangie'ren, id)w. (b.) = raken.
m. —(e)s, —e u.
= tank.
Zan! (a =
Zatt'lreb, m. = Tancredo.
Zan**, m. —(e)s, —e = (donker, groot) woud.
Xatette, w. —, —u spar(reboom); (ook) den
(bie Stieier). talent* = vuren, van vurenhout.
Zatenettlibannt, tftar3, 1.; •Ooli, 1.; =
sparrell-, dennellboom; -hars; -hout (vurenhout).
Zan'nenljnabel, w.; •Watb, m.; qapfett, m. =
sparre-, dennenaald; -bosch; -appel (spar-,
mastappel).
Zantebaufer, m. = Tannhauser.
Zateniciit, 1. —(e)s, —e = sparreboschje. Zan..
nitt', I. —5 = tannine, looistof. anti la0fett
zie Zannen3apfen.
Zan'taltt6, m. = Tantalus. Xatetaluaqual,
=
Tantaluskwelling.
Zantitten, —s, — = tantetje. Zattle, in. —,
—n = tante; meine Z. beitte Z. = (een spel)
banken.
Zatttie'nte (spr.: tcltjeme), w.
—n = tantiëme,
winstaandeel.
Zana, m. —es, 3tin3e = dans; (de) dansenden;
id) babe nod) einen Z. mit ibm = ik heb met
hem nog een zaak uit te vechten, nog een
appeltje te schillen; er mui3 mit an ben Z. =
moet er ook aan gelooven, kan den dans niet
ontspringen; bas mar ein Z.! = dat was een
leventje! ha ging ber Z. los = daar had je de
poppen aan 't dansen. Xattearrangenr, (spr.:
.. zjeur), m. —s, —e = balletmeester. Zattilar,
m. dansbeer. Xanebeitt: bas Z. idmingen =
een dansje maken. Zattalelurtigung, w. =
dansvermaak. Zattiltoben, m. = danszaal,
dansvloer.
tiite3eht, id)w. (b.) = trippelen, huppelen. tan''
sett, id)w. (b.) = dansen; es tan3t rid) bier gut =
't danst hier goed; nad) iems. 3f elf (WlOte,
(beige) t. = naar iems. pijpen dansen. Xiitoer,
m. —5, — = danser. rtin'serin, w. —nett
= danseres, danseuze. ttin'aerlit§ = danslustig ; min lit t. (3u Mute) = ik heb lust om te
dansen.
= dansHans'llgef elli djaf t, w.; •lentic§en,
gezelschap (-partij); -klub.
balboekje.
Xattelarte, w.
Zatti'lltunit, w.; slayer, m.; .leftion, w.;
-loy al, 1. = dansflkunst; -meester; -les; -lokaal.
tatteluitig = danslustig.
m.; KO, m. ; °Ieftute,
ZattrIlleOritt,
=
danstipas; -schoen; -school.
Xatt514iiler, m. = leerling-danser, dansleerling.
Xattrilitunbe, w.; gbergnfigett, 1.; stout, . —
dansgles; -partij (bal); -woede.
taltern, id m. (b.) = (nbb.) onbeholpen doen.
ZaltergreiO, m. = ouwe suffer. taltevig =
onbeholpen.
Xatnt', 1. —(e)s, —e = tapijt; etw. aufs Z.
bringer = lets op 't tapijt, te berde, ter sprake
nid)t auf bem Z. = niet heel wel.
brengen ; (er
XaVe'te, w. —a = behangsel. XttOe'tett•
beljang, 'm. = geweyen, gewerkt behangsel.
Xatn'tenbovte, w. = rand (van behangsel).
Zattelennagel, m. = behangersspijkertje.
XrtPelentliv, w. = verborgen, geheime deur.
ZaPeaier', m. —5, —e = behanger. tattegie'•
ren, WI,. (b.) = behangen. Zapebie'ver, m. —s,
— = behanger. Zapeite'rung, —, —en =
behangesl; ('t) behangen.
ZaVfe, w. = voetstap, (voet)spoor.
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tatrfer = dapper; (fig.) funk, dapper (drinkers
by.) ZaOlerreit, w. — = dapperheid, moed.
Xa4tio'fa, w. — = tapioka, West-Indische sago.
m. —a, —e = tapir.
ZaPifierie',
—, —n = taxisserie.
tape! = tik! Zapp, m. —(e)5, —e = klap;
stap; ook = Zaps. ZOO, w. —n poot
(ook voor „hand"), klauw; (voet)stap. taWiten,
idm. (b.) = tasten, lomp stappen, klossen; (ook
iic t.) op den Last loopen, taatend voortgaan,
in den blinde (rond)tasten.
zie t app i f d).
w. — = lompheid,
XatrOinfeit,
enz. , vgl. t app d). Zaliiritt6tnuO, m. = lomperd,
Jan Onbenul. = lomp, plomp, onbeholpen, onbenullig, onbehouwen. Za06, m.
—(e)s, —e = klap (met de hand), tik; lomperd,
sukkel; bans Z. = Jan Onbenul, Piet Lut.
tattlen, id)w. (b.) = (lomp) stappen, klossen.
ta4rfig = onbenullig.
Zara, w. — = tarra; reine, wirflid)e Z. = netto
tarra. Xa'ragetultbt, 1. = tarragewicht.
Zavan'tel, w.
—a = tarantula (een spin).
Zaranterla, w. .. tellers u. —s = tarantella
(It.volksdans).tarbatt'bo=tardando,vertragend.
%aunt', 1. = Tarente. Xaventilter, m. —s, — =
Tarentijn.
tarie'ren, icbw. (b.) = tarren, de tarra bepalen.
Xarif', m. —s, —e = tarief. la-W.1'440 =
tarifmabig. Zavirertnatigung, w. = tariefverlaging. Zavirgenteinftftaft, w. = tariefgemeenschap, -overeenkomst. tarifie'ven, id)w.
(b.) tarifeeren, in een tarief opnemen.
tarilifth = tavirnatig=tariefinatig, volgens
tarief
m. = (vastgesteld) tarief.
Zariftoelen, 1. = tariefwezen.
—s, —e
tarlatan (licht Ind.
Xat'latan,
neteldoek).
Xartt'laptn, w. = tarnkap (onzichtbaar makende
kap, mantel).
Zatod', 1. —s = tarok (een kaartspel). tarodie'.
tarokkeeren, tarok spelen.
ten, id)w. (b.)
tartmlilcOer Weiler% = Tarpejische rots.
Zaratti'n(iud), m. = Tarquinius.
—n
(It.) tartane (klein einXarta'ne, w.
mastschip).
Zatlant4(..ro4),m.— =Tartarus,onderwereld.
—n = rondas, rondschild.
Zart'le4e,
Zartfiff', m. —s, —e u. —s
Tartuffe,
huichelaar.
Zaift#e, w. —a = zak, (reis-, wei)tasch,
reiszak; mull mond; er Ilegt felitem later auf
ber Z. = zijn vader moet hem onderhouden, hij
leeft op zijn vaders porte-monnaie; er
bat ibn in ber Z. = hij heeft hem in zijn zak,
doet met hem wat hij wil; etw. fennen wie 'eine
(eigene) Z. = lets door en door, op zijn duimpje
kennen; einem eins auf bie Z. gebett = iemand
er een op zijn snuit geven. rd'Ittellvaut, =
boerekers; herderstaschje. Velciottatlad, m.
zakatlas. Xa'KettattOgabe, w. = zakformaatuitgave. Zalitenfiftbner, 3I. = valsche stembanden.
Za'AenlibutO, 1.; 'bleb, m.- .feitel, (.;'format,
zakilboek; -keroller; -mes; -formaat.
zakligeld,
%alt4enitelb, 1.; •falenber, m.
-kalender.
Za'Kenl-rebb, m. = tasch- zeekrab. Zalttett.
**teller, 1. = zak- kriipmes. Xa' 114enfOiel, 1. =
goochelspel, goochelarij. Zal(tenlpielev, m. =
goochelaar. ZalKettltitelerrunft, w. = goochelkunst. ZalMentufft, 1. = zakdoek. Zaltftenuto,
t = horloge. Zn'idiettivarterbud), 1. = zakwoordeboek.
TaliO'ner), Ztiltt'ner,
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m. —s, — = leerwerker, koffer-, zadelmaker.
Zabutaltiett, I. = Tasmanie.
Zafftben, 1. —s, — = kopje. Zane, to. —, —n,
ZallettroOf, m. = kop(je), kommetje.
Xaftatur', w. —, —en = tastatuur, toetsebord
(ook v. d. schrijfmachine), klaviatuur. taftbar =
tast-, voelbaar, handtastelijk. Vette, w. —, —it
= toets; (tlg.) seingever, sleutel. talten, Id)w.
(b.) = tasten, voelen, grijpen; er taftete fit nad)
ber baustiir = hij ging al tastend, op den tast
naar de huisdeur. Zaltettbrett, I. = toetsebord,
klaviatuur. Za'ftettbarntottita, w. = toetseharmonika. Zaiftetticiioner, m. = (piano)looper.
Xalter, m. —s, — = taster; kromme, sferische
passer.
Zaft'llfittn, m.; .tuett3eug, 1. = tastlIzin (gevoeLszin); -orgaan (-werktuig).
tat, w. —, —en = daad; Sur Z. fcbreiten = tot
daden overgaan; in ber Z. = inderdaad, werkelijk; nor ber Z. bete Slat, erft 9tat bane Z. =
bezint eer gij begint ; vgl. e r t app en.
Zatar', m. —en, —en = Tartaar. Zatarel' bie =
Tartarije. Zata'rennactricbt, to. = onwaar,
verzonnen bericht. tata'rilefr = Tartaarsch.
Zat'beftattb, m. = feit, ware toedracht, feitelijke
toestand, elementen van de (rechts)zaak; ben
Z. aufnebmen = procesverbaal opmaken. UV.
betvei0, m. = feitelijk bewijs. ta'ten, Id)w. (b.):
rater unb t. = beraadslagen en handelen.
Zalettbrang , .burft, m. = drang, dorst
naar daden. talented — werkeloos, niets
doende ; nietsbeduidend. talenrehb = rijk in
gebeurtenissen, in daden.
Zaler = Zatar U. 3igeuner. Zalerntuagen,
m. = zigeunerwagen.
Zit- ter, in. —s, — = dader, bedrijver, schuldige:
volbrenger. Vt-terfcbaft, w. — = daderschap,
schuld; bie Z. teugnen = loochenen 't feit bedreven te hebben. tillig = werkzaam, handelend; t.. e bilfe = feitelijke, krachtdadige hulp;
(ook) t. fein an (tat.) = bezig zijn met, werken
aan. tiiligen, RIAD. (b.) = verwezenlijken, bewerkstelligen, uitvoeren, doen; (besluit) nemen.
Ziiligreit, w. — = werkzaamheid; in Z.
feten = in werking, aan 't werk brengen;
auf3er Z. feten = buiten dienst, buiten werking
stellen, werkeloos maken; gefebecftlid)e Z. —
('t) zaken-doen.
Zat'frcift, W.= energie, wits-, werk-, geestkracht.
terraftig = energiek. tartuttbig = algemeen
bekend, klaarblijkelijk. tettlic0 = feitelijk, door
de daad, metterdaad; t. werken = handtastelijk worden, tot handtastelijkheden overgaan.
Xat'littfeit, w. —, —en = feitelijkheid, daad
van geweld; non torten tam man 3u Z.. en =
... tot daden. Zat'ort, m. = plaats van 't misdrijf, van de misdaad.
tiitotote'ren, fcbw. (1.) = tatoeeeren.
Zat'facbe, ex = daadzaak, feit, werkelijkheid;
oollettbete Z. = voldongen felt, fait accompli.
tatitittlit§ = feitelijk; werkelijk, wezenlijk;
feiten betreffende, omtrent feiten.
[ ef*, w. —, —It = hand]. tiit'leOetn, fd)w.
(b.) = kleine liefkoozende tikjes geven, streelen.
Zaticfter, Ziit'fober, m. —s, — = (een soon)
wittebrood.
Zattericb, m. —(e)s = beefziekte; beefzieke.
talent, fcbto. (b.) = beven, sidderen.
Zatterfatt, m. —s, —s = tattersall (klubrijschool met stallingen; oorspr. paardebeurs in
Londen, genoemd naar Rich. Tattersall t 1795).
*ate, w. —, —tt = poot, (breede) klauw (eig.
van roofdieren, vervolgens ook van menschen);
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Z..n = (ook) tikken op de vingers (schoolstraf).
tatienfOrtnig = klauwvormig.
I. Zan, j. —(e)s, —e = (seheeps)touw. H. Zan,
m. —(e)s = dauw.
Zatt'anter, m. = zeeanker, sleepanker.
taub = doof; verdoofd, gevoelloos; leeg, loos; (er
ift) auf einem .C.br t.= aan den oor doof; t. gegen
bitten= doof voor... ; t.. e Ilbren—leege aren;
t.. er bafer = wilde haver; t..e 0iiitert = geslachtlooze bloemen; t . . es Oefteitt, t. . er tang
= gesteente, gang zonder erts; t..e Roble
= doove kool; t.. e Wlut = laagwater; vgl.
9/03, I) br.
Xiittb'tbett, f. —5, — = dnifje. Zau'be, w. —,
—n = duff; wer fid) Sur Z. mad)t, ben freffen bie
Walfett = al te goed is buurmans gek; we T ..n
finb, fliegen Z.. en bin = waar geld is, komt
geld bij.
Rftu'bett, id)m. (b.) = verdooven].
Zau'benei, 1. = duiveei. 2atebeneinfalt, w. =
onnoozelheid van de duif, duiveonschuld.
Zau'bettfalf(e), .0ablebt, m. = giervalk.
Zau'bettilftug, m.; .battb, 1.; xutift, m.; .004 to.
= duivelIvlucht; -til; -mest; -post.
Zau'bettIlleVag, m., s3tt4t, w.; •iicbter, m. —
duivelJslag (-til); -teelt; -melker.
l'au'ber, Viu'ber, Zau'beritb, m. = doffer.
Zaub'beit, w. — = doofheid enz., vgl. taub.
Vittlitt, w. —, —nen= wijfjesduif, (ZN.) duivin.
Xttubling, m. —s, —e = zwam, paddestoel;
(een soort) appel. Zaub'neffet, re. = doovenetel ;
weil3e Z. = witte d. taub'ftuutut = doofstom.
Zaub'ftuntutenanitalt, w., rinftitut, f. = doofstommeinstituut, -school. Xaubltuntntbeit, re.
= doofstomheid.
',iamb/boot zie Unterfeeboot. tau'cben, fcbte.
(b. u. 1.) — (onder)duiken, dompelen; fieb t. =
(voorover in 't water) duiken. Zatetber, m. —s,
— = duiker (persoon, de eend ook) duikelaar.
ZauAerilanaum m.; . abparat, m.; -boot, 1.;
.11totte, w. ; =bonet, m. = duikerlIpak; -toestel;
-schip; -klok; duiker (duikelaar).
Zatbliefe, w. = diepgang.
I. tau'en, fcbto. (IQ= (be)dauwen (ook fig.); druppelen ; (ont)dooien. II. tau'en, fcbtu. (h.) = (een
schip) verhalen, sleepen. III. tau'en, icbto. (I).)
= (/eer)touwen.
Zau'enbe, 1. = eind touw. Inuerei', w. —, —en
= kettingsleepvaart.
Zatif'llatt, m.; -beven, 1.; gulch, f . ; .bunb, m. —
doopIlhandeling(-plechtigheid) ; -bekken (-vont) ;
-boek (-register); -verbond.
Zaule, w. —, —n = doop; ein Rinb aus ber Z.
beben, fiber bie Z. batten, Sur T. bringen = ten
doop houden. tau'fen, fcbw. (b.) = doopen ;
aanlengen (wijn met water by.); t. auf ben
stamen 0 = d. met den naam O. Zauler, m.
—s, — = dooper; Zol)annes ber Z. Xauffeier,
w. = doopplechtigheid. Xauflonnet, w. =
doopformulier. Zaurgelinnte(r) = doopsgezinde, Mennoniet.
Xauf'llbanblung, w.; 'Oentb, I.; stanne, to.;
*Iodic, tu., stiffen, 1.; itteib, I. = doopi lhandeling; -hemd; -kan; -kapel; -kussen; -kleed.
Xiiurting, m. —s, —e = doopeling.
Zauf'llnante, m.; 'pate, m.; .Patin, w. = dooPIInaam ; -vader (peetoom); -moeder (peettante).
Zauf'llftbein, m.; g fcbutattb, m.; gftein, m. =
dooplIbriefje (-ceel); -maal; -vont.
2aufiltag, m.; .5eug, 1.; .6euge, m. (tt. .ieught,
w.) = doopIldag; -goed; -getuige.
tau'gen, Id)w. (b.) = deugen (i. a. b.). Zan*.
niebtd, m. —u. —es, —e = deugniet. taug'lidj
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= geschikt, bruikbaar. Znug qiibfett, w. — =
geschiktheid, bruikbaarheid.
tau'ig = bedauwd, met dauw bedekt; t .. e 2ttft =
vochtige lucht.
Zau'utel, —s = duizeligheid, duizeling, bedwelming, roes, zwijmel. Zatent(e)ter, m. —s,
— = (een) bedwelmde, wankelende. tau'utelig
= duizelig, wankelend. Zawntelioid), m. —
don. tau'uteln, fdpv. = wankelen, waggelen, slingeren, duizelen. Zau'uteltaube, w. =
tuimelaar.
Zau'ner, m. —s, — = (fd)w3.) daglooner.
Zan'nu6, m. = Taunus(gebergte).
Zau'rfen, Zau'rib, I. = Taurig.
Zau'ring, m. = (schp.) touwring, worst; (ook)
leuvel.
tateriftft = Taurisch.
Zau'rofte, tv. = tros (kabel).
m. —es, —e = ruil, verwisseling. tau'.
Zau
fcbett, 1d)w. (b.) = ruilen, omwisselen; du,. um,
gegen, filx
anbres t. = lets voor lets anders
ruilen.
tifultben, ittv. (b.) = bedriegen, misleiden, bedotten, op een dwaalspoor brengen; jems.
boffnung t. = iems. verwachting teleurstellen;
110 t. = zich vergissen, zich zelf misleiden.
tiftefttenb = bedrieglijk.
Zaultter, m. —5, — = ruiler.
m. —5, — = misleider, bedrieger ; ook
= 91of3ttiuld)er.
—, —en = ruiling, geruil.
Zattfcberef',
ruil, ruilhanZattleb'gele§aft, 1., sbattbet, m.
del.
tattfcbie'ren, 1d)w. (b.) = in metaal inleggen.
= inlegwerk (in metaal).
Zattfcbfer'arbeit,
Zauftirtontraft, m. = ruilkontrakt.
Zau'Alagett, f., Zauf4Itigerei, w. —, —en =
touwslaan, -slagerij.
tauftfrittitig = ruilziek. ZaufOnfttel, 1. = ruilmiddel.
Zault§ung, tn. —, —en = misleiding, bedrog;
vergissing, misrekening, teleurstelling.
Zattittliffet, w. = vrouwemantel (een plant).
ZaufOiertrag, m. = ruilverdrag, -kontrakt.
taufdrweile = bij ruiling, bijwijze van ruil.
Zauft0'Wert, m. = ruilwaarde.
taulettb duizend; onnoemlijk veel; Diet t.
Iftettfcben = verscheiden duizenden menschen;
ein Z. = een duizend(tal); Z.. e non 931enid)en
= duizenden menschen; (ei) ber Z.! = (wel)
drommels! tattlenbartnig = duizendarmig.
Zaulettbblatt, 1. = duizendblad. Zau'lenbed,
= duizendhoek. Zaulenber, m. —s, —
duizendtal. tattlettberlei' = duizenderlei. tau'.
fettbfaci), .fedtig = duizendvoud(ig). Zaulettb.
fu;, •111;(1)er, m. —s, — = duizendpoot.
Zau'lenbgiii'bentraut,1.=duizendguldenkruid.
tattlettbitifyig = duizendjarig. Zattlettb.
riinftter, m. = duizendkunstenaar. tatelettb.
mal = duizendmaal, -werf. taulettbutalig =
duizendmaal herhaald. Zattlenbnarfer, m. —s
— = briefje van M. 1000. Zaulenblafa, m. —s,
—(s)
drommelsche kerel, baas. Zan'Rub.
= duizendschoon, (ook) madeKlan, f. —s,
liefje. taulenbite (ber, bie, bas)
duizendste;
vgl. bunbertfte. Zattlettbitel, 1. —s, —
duizendste (deel). Zau'lettbunberne 91mtt =
Duizend-en-een nacht. tattlenbtoeffe = bij
duizenden.
---n = tautologie, dubbelZautologiel , m.
vorm. tautoloigifit
tautologisch.
ZatetroOfen, m. = dauwdroppel. Zateivert,1. =
touwwerk, want.
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Zau'lltuetter, 1. ; gtvittb, w. =dooillwe(d)er; -wind.
Zag, m. —es, —e taxus(boom) ; ook = taste.
Zagauteler, m. —s, — = taxameter (instrument
en rijtuig). Zagautelerbrofif)te, w. = taxi.
Zagatfote, to. —, —en = taxatie. Zagaitor,
m. —s, ..to'ren = taxateur, schatter. Zale,
w. —n = taks, vastgestelde prijs; belasting,
kosten; schatting. tag'frei = vrij van kosten.
tagfe'ren, RIAD. (1.) = taxeeren. Zagie'rer, m.
—s, — = taxateur, schatter. Zagie'rung, to. —,
—en schatting, taxatie, taxeering. Zag'.
mark, m. = postzegel. Za;'orbnung, w. =
tarief. Zaglivei0, m. = taxatieprijs.
— taxes.
ZaiguO, m.
Zartuert, m. = geschatte, getaxeerde waarde,
taxatie-, schattingswaarde.
—n = (een) narcis, tazette.
Zaierte, w.
= tiekhout.
Zearboli (spr.: tiek .
ZeOltif, tv. — = techniek. Zetfrufter, m. —s,
— = technikus. Zedrttifunt, f. —s, „fa u.
..fen = technikum, technische school. tett'.
niftb = technisch; t. er Wusbrucf = yak-,
kunstterm, technische term. Zedinologie', w.
—, —It = technologie (wetenschappelijke leer
van de bedrijven). tecOnolo'gift§ = technologisch.
Zecirtelutet§lel, I. —a, — = geheime verstandhouding, gekonkel; vrijerij, scharrelpartijtje.
Zeclef, m. —s, — = dashond, das, tekkel.
Zebe'unt, 1. —s, —s = tedeum, lofzang.
Zee, m. —s = thee; Sum Z. bitten = op de thee
verzoeken; lid) in Z. feign, Z. reiten = zich
bemind makers; tin Z. rein = boven zijn theewater zijn; (schoj.) de lieveling zijn; la3 bir Z.
focbettl = loop naar de maan!
Zee'llbau, m.; 'baum, m.; .brett, 1.; .1144fe, w.
= theejlbouw; -boom; -blad; -bus (-doos).
ee'ilfraulein, f.; sgefeliftliaft, W.; .lanne, tv. =
theellschenkster ; -gezeLschap; -pot.
Zeeleffel, m. = theeketel, bouilloir ; botterik, uil.
Zeelittb, = lieveling. Zeeltuben, m.,
koekje bij de thee, theebanket. Zee'.
m. = theelepeltje. Zee'utttAine, W. =
bouilloir, teeketel.
Zee.; m. —(e)s = teer. Zeer'beOfter, m. =
teerreservoir. Zeer'brettner, m. = teerbrander.
Zecebrettiterei, tv. = teerkokerij, -branderij.
tee'ren, fcbw. (1).) = teren. tee'riOt = teerachtig tee'rig = geteerd, vol teer. Zereinde,
W. = oliejas; alte Z. = ouwe zeerob, pikbroek.
Zeer'llraOfet, w.; I.; .pappe, w.; spinfel
(.quaft), m.; sfelitneleref, u).; .tome, to.;
.toaffer,1. = teerlIkapsule; -olie; -vilt (dakvilt);
-kwast; -ton; -water.
Zeer'Werg, 1. = geteerd werk.
Zee'llferbice, 1.; Pitaube, w.; .1toff, m. = theellservies; -struik; -stof (theelne).
Zee'llftratut, m.; .taffe, tv.; .topf, m. = theellstruik; -kopje; -pot.
= tee—s,
Zeelotaler (spr.: tietooteler),
totaler, geheel-onthouder.
Zeiget, m. = [hoofd, kop]; (gwst:) leem, klei;
(alt.) hoed, dop.
m. —(e)s, —e = vijver; ber groije Z. =
(ook) de wijde plas. Xeldrfifi), = vijvervisch. ZeWrothen, m. = lischdodde. Zeftb's
utuff4el, w. = vijvermossel. ZelcO'role, w. —
plomp, waterlelie.
Zeffute zie Zaifun.
I. Zeta, m. —(e)s, —e = deeg, beslag. II. teig =
(gent) overrijp, beursch (van vruchten), kleverig, kkf, pappig (van brood).
tei'gig = deegachtig, brijig.
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Zeit, m. (u. 1.) —(e)s, —e = (aan)deel, gedeelte;
partij ; 3um Z. = ten deele, deels; Sum gettett
Z. = voor 't grootste deel, voor 't meerendeel;
eitt gut Z. = een goed deel, heel wat, veel; aunt
ftreitige Z. . e = twee strijdende partijen;
etnen fein Z. geben = iem. zijn portie (fig.)
geven; er benft fid) fein Z. = hij denkt 't zijne;
au, t. werben = ten deel vallen; au t. werben
laffen = schenken, ten deel doen vallen; id) fiir
mein(en) Z. = ik voor mij; (Maria bat) bas gute
Z. erwiiblt — 't goede deel gekozen (Luc. 10:42).
Xeit'af5e0t, m. = gedeeltelijke akceptatie.
tettibar = deelbaar. Zeirbarfeit, tv. — =
deelbaarheid. Zeit'betrag, m. = gedeeltelijk
bedrag, gedeelte. Zeitlegriff, m. = onvolledig
begrip.
terten, fcbw. (b.) = (ver)deelen; deelnemen aan;
(bie etimmen) waren geteilt = waren verdeeld;
(We Stimmen) waren gleid) getellt = staakten;
(fie teilten) lid) in ben ®ewinn = de winst
onder elkaar. Zeiler, tn. —a, — = (ver)deeler; (rek.) Beeler.
teirbaben, unr. (b) an ether Gate = deelhebben aan een zaak, betrokken zijn in een
zaak; (er bat tell, feinett Zed baran). Unlink;
m. —s, — = deelnemer, -genoot, -hebber;
vennoot, kompagnon, firmant; leitenber Z. =
beheerend vennoot; tatiger, aftiver Z. =
werkend vennoot; Killer Z. = stille vennoot.
Zettibaberfc§aft, w. = deelgenootschap. Zeil'.
batter, m. = medeschuldenaar. [teit'ftaft],
teWbaftig = deelachtig; einer ea* t. werben,
macben = een zaak deelachtig worden, laten
worden. Zeilleiftutig, w. = gedeeltelijke afdoening. Zeirmair§itte, w. = verdeelwerktuig.
Zeilittabme, w. — deelneming, blangstelling,
medelijden; (an eitter Cade) ('t) deelnemen, ('t)
meedoen, aandeel, medeplichtigheid. tell'.
itabmieb = onverschillig, weinig belangstellend; verstrooid. Zeti'nabmioligfeit, w. — =
onverschilligheid, verstrooidheid. teit'nebutett,
ft. (l.) an eitter ea* = deelhebben aan, aandeel hebben in, deelnemen in iets. tett'nebutenb
= deelhebbend; deelnemend, belangstellend,
medelijdend. Zeit'nebmer, m. —s, — = deelnemer, -genoot; geabonneerde (bij telefoon bijv.).
[Zeit'nebutung] zie Zeilnabme. Zeit'Ounit,
m. = deelpunt.
ten§ = deels, ten deele.
Zeilltbabe(n), m. =,gedeeltelijke schade. Zell'.
Iditibe, tv. = verdeelschijf. Zeilltbutbber•
10veibuttg, W. = obligatie, sohuldbrief. Zell'.
Wait, w. = deel, baanvak; trajekt (van
spoorweg), (van tram) sektie. Zeit'itrom, m. =
gedeeltelijke stroom. Zet'iung, w. — —en =
(ver)deeling (van een lijn, een getal); verdeeling
(van den arbeid, een som geld, de stemmen e. d.).
Zellung§artifel, in. = deelend lidwoord.
ZeiluttgOtinte, tv. = deellijn. Zetlung6malle,
w. = boedel, massa. Zet'iungWan, m. = nitdeelingslijst. Zellutsgapunft, m. = deelpunt.
Zerluttgker4t, 1. = recht van (ver)deeling.
Zeilung6bertrag, m. =, verdeelingsverdrag.
Xellungditicben, 1. = deelstreepje (-). Zeit'.
Wecbfei, m. = appoint. teit'Weife = gedeeltelijk, in gedeelten. Zeirsabl, w. = quotient.
Zeil'iablung, w. = betaling in termijnen, afbetaling. Zeil'airfel, m. = veerpasser.
Vitt' (spr.: team) 1. —s = theelne.
Vint (spr.: tir;), f. —s, —s = teint, gelaatskleur
Zeitur', tv. —, —en = omslag, dek.
Zelefutefen, $1. = vonketelegrafie, draadlooze
telegrafie. Zelegrammi , 1. —s, —e = telegram.
VAN GELDEREN,
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Zelegrammiabreffe, w. = telegramadres.
ZeitgrammigeWitg, w. = telegramkosten.
ZelegraW, m. —en, —en = telegraaf. Zeit.
gralibenamt, 1. = telegraafkantoor. Zeit.
gra'pbenbeamtt(r), m. = ambtenaar bij de
telegrafie. Zetegra'Obenbote, m. = telegrambesteller.
Zelegra'Obenlibureau, 1.; •biettrt, m.; .brabt,
m. = telegraafilkantoor; -dienst; -draad.
Zelegra'Obeniltabel, 1.; • Iiniet ID .; •41tatilf m. ----telegraafijkabel; -lijn; -paal.
ZelegralibenlIftbliiffekm.; •tauge, w.; •itation,
w. = telegraaflikode; -paal; -station.
Zelegrapbie', iv. = telegrafie. telegrObie'rest,
fd)to. (b.) = telegrafeeren. telegralAticb =
telegrafisch ; t..e 91breffe = telegramadres.
Zelegrapbtiti , tn. —en, —en = telegrafist.
Zelegrapljon', f. —s, —e = telegrafoon.
Zelemack m. = Telemachus.
Zeleologie', t v. — = teleologie (doelmatigheid).
teleolo'gifit = teleologisch.
Zetepatbit', w. — = telepathie (gedachte-, gevoelsoverbrenging).
Zetepbote, f. —s, —e = telefoon.
Zelepbonillamt, 1.; •cottage, w.; sattligut fir..
= telefoonlikantoor; -aanleg; -nummer • • •
Zeletibrmillbteuft, m.; •brabt, m.; •geltniict, 1. =
telefoonlidienst; -draad; -gesprek.
teleObonie'ren, fcbw. (b.) (einem) = telefoneeren.
teleybo'fliftft = telefonisch. ZeleObont'itin, w.
—, —nen = telefoniste, telefoonjuffrouw.
Zelepbou'lliabthe, w.; meth f.; •uummer, w.
(smut 91r ...) = telefoonlIcel; -net; -hummer...
ZettObonograpir m. = telefonograaf.
Zelepbon'llitange, w.; •Itation ( sitelle), w.;
'wile, w. = telefoonllpaal; -kantoor; -cel.
Zeteffatr, 1. —s, —e = teleskoop. teleffo'Olf4
= teleskopisch.
Xerie zie ZelIe.
Zeiler, m. —s, — = (etens)bord; prezenteerblad ; (kollekteer)schaal, -bakje; flesschebakje;
(hand)palm; plaat, blaadje (om iets op te zetten).
Zenevetfen, 1., .falle, w. = knip, vangijzer
(voor vossen, marters, roofvogels enz.). teller.
Prude = bordvormig. Zerierforb, m. =
bordebak, -mand, menagere. Zeileritrier, m. -panlikker, klaplooper. Zellerleiterei, w. — =
panlikkerij, klaplooperij. Ztliteltbrattf, m. =
bordekast, buffet. Zellertmt, 1. = vaatdoek;
servet. ZellerWaruter, m. = bordewarmer.
Zahn', f. —(e)s = tellurium (een element). Mitt'.
rift = tellurisch, aardsch. ZellurtOlnuli, m. —
= tellurisme, dierlijk magnetisme. Zeliu'rium,
1. —s, ..rien = tellurium (toestel om de beweging
van de aarde en de maan aanschouwelijk te
maken). ZellurInetatt, 1. = telluriummetaal.
Zent'Pel, m. —s, — = tempel (ook weversspanstokje); paviljoen (in parken enz.); (kinderspel)
hinkebaan; einett Z. auflegen = een partijtje
maken, een boom opzetten; eittett aum Z.
bittaustagen = iem. wegjagen, de deur uitjagen.
Zem'Oelberr, m. = Tempelheer, Tempelier.
Zem'Oelbof, m. = binnenplaats bij een tempel;
huis van de Tempeliers, Tempeliershof. tem'.
Vein, fcbw. (1.) = een spelletje doen, een partijtje maken.
ZentWifforbett, m. ; Praub, m.; -ritter, m.;
.Miittber, m.; .Weibe, w. = tempelliorde; -roof
(-schennis); -ridder (Tempelier); -schender;
-wijding.
Zem'pera, w. — = tempera (soort waterverf).
Zemlierautalerei, w. = ('t) temperaschilderen.
Zemperament', 1. —(e)s, —e = temperament.
39
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Zeutberanb'gefellicbaft, w. = matigheidsgenootschap. ZentOeviineler, m. —s, — = matigheidsman, afschaffer.
Zentberatue, to. —, —en = temperatuur; verhooging ; Z. meffen = t. opnemen. temberie'ren,
fcbto. (b.) = temperen, tempereeren, matigen;
op temperatuur brengen.
Zeutteler, m. —s, — = Tempelier, tempelridder.
ZentO'IertjatO, = Tempeliershuis. Zentirler.
orbett, m. = orde van de Tempeliers.
Zem'Oo, 1. —5, —s ..pi = tempo. temporal',
Zentporal'... temporaal, wereldlijk, tijdelijk,
tijd... ; van de slapen, slaap... lempowelien,
= temporalien (inkomsten van de geestelijkheid). tentOortie = tijdelijk, voorbijgaand.
temporell' = temporeel: vergankelijk, wereldlijk. temborifie'ren, 1d)tv. (I).) = temporizeeren:
op de lange baan schuiven, rekken, talmen.
..pora = tempus, tijd, tijdvorm.
Zent'pub,
Zettalel, m. u. 1. —5, — tenakel, vizorium,
blad-, handschrifthouder (voor den zetter).
Zenaiittit, to. — = vasthoudendheid, taaiheid.
Zettbette, —, —en= tendentie, tendens, strekking, streven, (in handel) stemming. tenbettiiab'
= tendentieus, met bepaalde strekking.
Zenbetteliproaet, m. ; ',roman, m. ; .1c§toattrung,
to. = tendensilproces; -roman; -schommeling.
= tender.
--s,
Zen'ber,
Teneriffe.
Zeiterila,
—n = dorschvloer,
Zen'ne,
= (lawn)tennis. Zen'ttibfoiel, f. =
f.
tennisspel.
I. Ze'ttor, m. —s = (woordelijke) inhoud.
II. Zenor', tn. —5, —e u. „note
tenoor en
te'nor, hooge mannestem.
Zenorift', m. —en, —en = tenoor, terrorist.
Zenor'llbartie, ID. ; Manger, In. ;
13). —
tenoorlipartij; -(zanger); -stem.
%engine, w. —, —en = spanning, tensie.
for, m. —s,
o'ren = tensor, strekspier.
Zentalel, —s, Z., w. = voelspriet,
-draad -hoorn. Zenta'mett, 1. —5, . mina =
tentamen, proef, vOörexamen.
Zettitib, ID. —, Zenues = stemlooze ontploffingsmedeklinker (p, t, k).
ZeP'picO, m. —s, —e = karpet, tapijt, kleed (op
vloer of meubel), looper. Ze4rOic§arbeit, w. =
tapijtwerk, tapisserie. Zep'phlfabritant, sloe.
ber, .toirrer, m. tapijtfabrikant, -wever,
-werker.
—n = terebinthe, terpentijnZerebitet0e,
boom.
Zeren'tiub, Zerene, m. = Terentius.
%cense, m. —n, = terme, grenssteen. Zer'.
min', m. —5, —e = termijn, bepaalde dag, tijd,
tijd van uitstel; zittingsdag (van 't gerecht), (de)
zitting (zelf); (tijd van) afbetaling; Z. baben =
gedagvaard zijn; auf Z. = op termijn, op een
vastgestelden tijd. ZerntineV, — = gebied,
kring. Zerntitegefcbtift, 1., .banbel, m. = termijnhandel, tijdaffaire. terminte'ven, fcbw (I).)
termineeren, eindigen; (als bedelmonniken)
aalmoezen inzamelen. Zermittologie', —,
—n = terminologie, kunst-, vaktaal. Zer'uti.
nub, m. ..ni. = term, grens, eindpunt; Z.
tetnifus = terminus technikus, kunst-, yakterm. termitetoeile — in, bij termijnen.
—n = termiet, witte mier.
Zermile, w.
tern, drietal.
—n
Zer'ne, to.
Zerpentin', m. —s = terpentijn. terOentin'artig
= terpentijnachtig.
Zerbentitellbaum, m.; •fivniO, m.; .51, 1. —
terpentijnliboom; -vernis; -olie.

Zetralogie.

ZerOliAore, w. = Terpsichore (maze van den
,dans).
Zerrain' (spr.: „al), f. —s, —s = terrain.
Zerraitt'gefellfOrtft, = maatschappij tot
exploitatie van bouwgrond. ZervainlettittniO,
w. = terreinkennis.
Zerralotta, =torte, to. —, —It, = terrakotta.
Zerneriunt, 1. —5, ..rien = terrarium.
—tt = terras. tenallenfertnifi
Zerrafle, w.
= terrasvormig. Zerrailo, m. —(s), ..53I =
terrazzo.
—n = terriene.
Zerrilte,
territorial', Zerritoriar. . = territoriaal. Xet.
ritoviegeWailev, qm. = territoriale wateren.
Zerrito'rium, —s, ..rien = territorium,
gabled.
Zer'ror, m. —s terreur; ber rote, ber toeif3e Z.
= de roode, de witte terreur. tervorifie'ren,
Id)w. (I).) = terrorizeeren, door schrik overweldigen. Zerroriblitub, m. — = terrorisme,
schrikbewind. Zerrorift, m. —en, —en =
terrorist, aanhanger van 't schrikbewind.
terrori'ftiffb = terroristisch, schrikaanjagend,
gewelddadig.
Zerlia (ti = tsi), to. . tien = derde klasse
(van boven af, dus in Holland in een 6-klassige
school de vierde klasse; Z. in Duitschl. komt overeen met onze le en 2e klasse v. h. gymnazium);
Tertia(wissel). Zertialter, m. —s, — = tertianer, leerling in tertia. Zertiatefieber, 1. =
derdendaagsche koorts. tertitie = tertiair.
Zertitiebabn, = (spott.) spoorlijn van den
zooveelsten rang. Zertiralormation, to. —
tertiaire formatie. Zerlie (spr.: tertsid), w. —,
—n tertie, 1/60 sekonde. %cm to. —, —en =
terts (derde toon van den grondtoon); terts, tiers
(schermstoot).
%mere, —s, —e = terzerol (zakpistool).
Zerpron', Zerievo'ne, m. . nen, . . nen =
terceron (kleurling van Europeaan en Mulattin).
Zeraett, —(e)s, —e = tertset, driestemmig
stuk. Zereflate, = tertsfluit. Zers'§ieb, m.
= tibrsstoot (bij 't schermen). Zergi'ne, w.
—n = terzine, drieregelige strofe.
klein geweer,
Zeitting, —s, —e u. —s
kamerbuks.
Zeffitt', m. = Tessino.
%eft, m. —es, —e = test, geloofseed; toetssteen.
Zeit'afte, tu. = testakte (Eng. wet, waarbij van
elk ambtenaar de geloofseed gevorderd werd).
testament: (bas
Zeitantent, 1. —(e)s, —e
91Ite unb bas 92eue Z.); ein Z. macben, erricbten
= een t. waken. teitantentairild)
testamentair, bij testament. ZeftantentWerbe, m.
testamentair erfgenaam.
Zertatnentb'lleraffnutte, w.; .egetutor (sboll.*
ftreder), m. = testamentsflopening; -uitvoerder
(executeur testamentair).
Zeftat, —(e)s, —e = attest, getuigschrift.
Zeitalor, m. —s, ...to'ren = testateur, erfmaker.
Zefteib, m. = testeed (vgl. Z e ft en e it a f t e).
teftie'ren, fcbw. (b.) = testeeren: een testament
(op)maken; getuigen. Xeitie'rer, tn. —s, —
testateur, erfmaker. %eftinto'niunt, 1. —s,
. nien U. . . nia = testimonium, bewijs, getuigschrift.
Zetrarborb' (spr.: . . kort), m. u. 1. —(e)s, —e =
tetrachord, viersnarig instrument; systeem van
4 tonen. Xetvae'ber, 1. —s, — = tetraeder,
vierviak. Zetragote, —s, —e
vierhoek.
—n = tetralogie (een aanZetralogie', w.
eenschakeling van drie treurspelen en din satyr-
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spel). ZetvariV, m. —en, —en = tetrarch,
viervorst. Zetearttie', tr. —, —n tetrarchie.
teu'ev = dier(baar), waard; duur; einen t..n
eth fd)wi5ren = een Buren eed zweren; bas fam
min t. (3u fteeen) = dat kwam mij duur te
staan; vgl. Rat. Xete(e)rung, m. —, —en =
duurte (van levensmiddelen), dure tijd. Xete(e)•
rungOaulage, w. = duurtetoeslag, -bijslag.
Zett'erungaitticOlag, m. = duurtetoeslag.
—It = (mijnw.) diepte.
'Zen
Zeulet, m. —s, — = duivel, drommel; ber ante
X. = de arme drommel; ben X. (auce)! = wat
duivel! ba mOcete matt be# X. .s werben =
't is om dol te worden; ber X. bat arblen auf
it)m gebroften = hij is erg pokdalig; ice franc
ben Z. banad) = id) fiimmeve mid) ben Z.
barum = 't kan me geen drommel schelen;
ba ift ber X. lob = 't gaat daar woest, erg toe,
't is daar oremus; matt foll ben Z. nicet an bie
D3anb mitten = men moet geen slapende honden
wakker maken; bas mrtf3te suit bet Z. 3ugeben
= dat zou een duivelswerk zijn; wenn man ben
X. nemtt, fo lommt er gerenttt = als men van
den duivel spreekt, dan trapt men hem op zijn
staart; Ofui Z. ! = foci! bah! (fein gan3es Zers
miigen) tit mum X. = is naar den drommel,
naar de maan; gee, Id)er bid) mum X.! = loop
naar den duivel! vgl. abidm Oren, anfed)ten,
Ertii1iggang, retten e. a.
Zeufelei', ID. —, —en = duivelarij, hekserij,
geduivel; streek; drommels lastige zaak.
teuleintailig = duivelachtig. Zeulet6abbit,
m. = blauwe-knoop (een plant). ZeulelOange,
1. — adonisroosje. Xettletdbattner, •beftttnaver,
m. = duivelbanner, -bezweerder. Xettletabe•
ftinvOrung, t = duivelbezwering. Zettifet6.
= galgebrok, -aas. ZeuleI8briiife,
buten,
w. Duivelsbrug (over de .Reug in Uri, in
Wilhelm Tell genoemd). Zeulelbbrut, to. =
satansgebroed. XeulelObred, m. = duivelsdrek,
asa fetida. Iettifeldjunge, •fert, m., •finb, f. =
duivelsche, drommelsche jongen, d. kerel, d.
kind. Xeulel6firlthe, w. = duivels-, wolfskers,
belladonna. Zeuleldfunit, m. = duivelskunstenarij, zwarte kunst. Xettlet6Ifirm, m. =
duivelsch, helsch lawaai, geraas. Zettleligift,
= duivelsche list. Zeulet6ftreit4, m. =
duivelsche streek. Xettleldtveib, 1. = duivelsch
wijf, duivelin. ZeulelOWert, 1. = duivelswerk.
Zeule1Ohntr6, w. = Zeuleldaeug,
1. = geduivel, duivelarij. Xeujelditnirn, m.
= warkruid; boschrank; boksdoorn.
tettlett, fcetr. (b.) = (een mijnschacht) graven.
teurlipt = duivelsch.
Zen'rung zie Zeuerung.
Zettitobarger Satb, m. = Teutoburger Woud.
Zeutoitten, = Teutonen. Zeuteltia, w. —
Teutonia (naam van vereenigingen, studentekorps e. d.). teutoittife4 = Teutonisch, Germaansch.
tett** zie beutfce.
I. Zegt, m. —(e)s, —e = tekst; X. 3u ether
$rebigt t. voor een preek; Z. 3u ether anufif
= t. bij een kompozitie ; id) fomme 3u welt in
ben Z. = ik pluis de zaak to veel uit; nun wetter
im Z.! = (ga maar) verder! er lam (geriet) aus
bet X. = hij raakte van den tekst, van de wijs,
in de war; aus bet Z. bringen = in de war
— = tekst
brengen; vgl. le fen. II. Xegt,
(kleine drukletter).
•buti),
1.;
•tettfiOung,
m. =
tu.;
Zegt'llaubgabe,
fekstnuitgave; -bock; -vervaLsching.
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tegfeentail = • volgens, overeenkomstig den
tekst, textueel, woordelijk.
ZegttIllfabrit, w.; •ittbuftrie, tv.; slued, 1. =
textiel-, weefflfabriek; -industrie; -fabriek.
textIngstg zie tegtgemtir3.
%eel("rift, m. zie Zegt II.
Xegtne, m. —, —en = textuur, weefsel.
= tekstwoorden.
Zegrtuovte,
= Zag.
= Thalia (muze van 't blijspel).
Oat*
%ban, m. —5, —e u. —5 = thane (Schotsche
adellijke titel).
ZOanutatotegie', to. — = thaumatologie, leer
van de wonderen. Xbauutaturg', In. —en, —en
= thaumaturg, wonderdoener.
Ziyaler, 1. —5, — = theater, schouwburg,
komedie; ins T. geben = naar den sch., naar de
k. gaan; mum Z. geben = naar, bij 't tooneel
gaan, tooneelspeler worden. Oealeragent, m.
= theater-, tooneelagent. Ifiealerafabentie,
m. = (hoogere) tooneelschool. ilben'tertm•
gebOrige, 131. = tooneelpersoneel. Zion'ter•
beltut, m. = schouwburgbezoek. Zbeteter•
f. = schouwburgbiljet.
Zbealerlibiefiter, m.; •birefter, m.; geffeft, m. —
tooneellidichter; -direkteur; -effekt.
tooneelheld. Zbeceter•
2f)ealerbelb, m.
taffierer, m. = bureaulist.
Zigaler'lebett, 1.; -mate y, m.; •Icbute,
=
tooneelnleven; -schilder; -school.
ZbectlerlIftveitt, m.; -net, 1.; •5ettfur, m. =
tooneelncoup; -stuk; -censuur.
Vien'tergettel, m. = affiche.
= Theatijn (zekere adelZbeatilter, m. —5,
lijke monnikeorde).
ti)eatralift§ = theatraal, tooneelspelerachtig.
Xbeba'ner, m. —s, — = Thebaan. tiobaltife4 =
Thebaansch. Xee'bett, 1. = Thebe(n).
XiviWntit&, m. — = thelsme, godsgeloof (aan
een persoonlijk god). ZOeitt', m. —en, —en =
theist. teeiltig = thelstisch.
—n = doos, bus; toonbank;
Zbele,
(oft.) cahier.
Zin'tna, 1. —5, .. men u. —ta = thema (muzikaal); onderwerp (van gesprek, opstel e. d.);
tekst (van preek).
Ibelni6, m. = Themis (godin der gerechtigheid).
m. = Theems.
Ziro'beritt, m. = Thoderik.
Xfpobtoe', m.
= theodicee (godsverdediging).
Zbeebolit', m. —(e)s, —e = theodoliet (meetinstrument voor horizontaalhoeken).
Oe'olibor, m.; •bo'ra, w. = Theondoor; -flora.
Ocogonie', —n = theogonie (leer van de
afstamming der goden). Zbeotrat', m. —en,
—en = theokraat. Xlientratie' (spr.: . .tie),
I —, —rt = theokratie, godssoevereiniteit,
priesterheerschappij. tOentraitift§ = theokratisch. Xbeolog', m. —en, —en = theoloog.
= theologie. tbeolo'•
Xbeologie', w.
theologisch. Vjeemantie' (spr.: . .tie),
gild)
m. — = theomantie (voorspelling door goddelijke ingeving). 20eo4battie', m.
—n =
theofanie, godsverschijning.
—n = theorbe, groote basluit
Zbeor'be,
(een oud instrument met 14 tot 16 snaren).
Zbeorent', 1. —5, —e theorema, stalling.
Ziworelifer, m. —s, — = theoretikus. Melo
vetif0 = theoretisch. tfooretifte'vett, fcetr. (1.)
= theoretizeeren. %tonic', tv.
—n =
theorbe.
Zbeolopb', m. —en, —en = theozoof, godkenner,
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mystikus. XbeolObie', w. —, —n = theozofie.
tbeofo'01014 = theozofisch.
Zt mime, m. —en —en = therapeut, praktizeerend geneesheer. Xberapen'tit, to. — =
therapeutika, praktische geneeskunde. Meta.
#en'tifeb = therapeutisch. Zberaole', w. —
therapie (geneeskunde, -wijze).
Om*, Xbere'fia, tr. = Thereze, Therezia.
Zbe'viat, m. —s = theriakel, triakel (verouderd
tegengif).
Vormat'quelle, XberIne, to. —, —n = thermale bron, therme, warme bron; bad. Zber.
ntibor', m. —s, —s = thermidor, warmtemaand. Xberntotauler, m. = thermokauter,
brandstift. Xberntonteler, 1. (u. tn.) —s, — =
thermometer; bas Z. fteigt, fiiIIt = de t. rijst,
daalt. tbermontetrifcb = thermometrisch.
XbermoOn'ten, P. = Thermopylen, .. pylae.
Xbeentobflafclje, W. = thermosflesch.
Zterfileb, m. = Thersites, laffe kwaadspreker.
Vjefau'rub, nt. —, . .rett u. ..ri = schat.
%bele, Zbelid, w. —, .. fen = thezis, theze,
stelling; (in de versleer) Baling.
neb'Oibtatten, in. = Thespiskar, rondtrekkend
tooneel.
Xfoffalien, 1. = Thessalia. Zbeffalier, In. —s,
— = Thessaller. tbeffalifcb = Thessalisch.
Xbettrg' (2 eilben), m. —en, —en = thelirg,
wonderdoener, geesteziener. Zbeurgie', w. —,
—n = theiirgie, wonderdoenerij.
Vying, 1 —s, —e = thing, volksvergadering (in
Noorwegen).
Viirmab, m. = Thomas; ein unalaubiger Z. (II).
Xbontift', m. —en, —en = Thomist (aanhanger
van de leer van Thomas van Aquino).
Xbo'va, tv. — = thora: ,,leer", vijf boeken van
Mozes, pentateuch.
%berm m. — = thorax: borstkas; -harnas,
-schild.
Ova'cien, Oralien, 1. = Thracie. tbra'cifiO,
tbralifib = Thracisch.
Oron, m. —(e)s, —e (u. —en) = troon. Z"bron's
befteigung, w. = troonsbeklimming, -bestijging. Voon'benierbet, rt. = troonpretendent.
tljronen, fdm. (b.) = tronen, zetelen; heerschen.
Ovon'entiobuitg, In. = onttroning, afzetting.
Xbron'entlagung, ro. = troonsafstand. Om'.
etbe, tn. = erfgenaam van den troon.
X0vonl ifolge, to.; sfolger, m. •, .bintutet, m. =
troonl!opvolging; -opvolger; -hemel.
nron'llrebe, n).; %fad, m.; .ftufe, u). = troonilrede; -zaal; -trede (-trap).
Thule, 1. = Thule (eiland ver in 't Noorden).
Zbun'fifib, m. = tonijn.
Ottrigau bet = Thurgau (Zwits. kanton).
ZOttegattet, m. —s, — = Thurgauer.tOttegau.
iftb = Thurgausch.
Zbii'ringen, 1. = Thetringen. ZOWrittger, tn. —a,
— = Thiiiinger. Xbirtingertoatb, m. = Thtiringer Woud. tbWringift0 = Thllringsch.
Xbtrutian, m. —s, —e = thijm.
Zbigluigftab), m. = thyrsus., bacchantestaf
(met klimop en wijnloof omwonden staf).
Va., mia . (tertia) = britter 933edgel: Tertia.
Vain, Zia've, w. —, ...ren = tiara, (pauselijke
lcroon; Perz. koningskroon).
V'ber, w. (m. s.) = Tiber.
I. V'bet, f. = Tibet (land). II. V'bet, m. —(e)s
= tibet (wollen stof).
tibetaltiftft = Tibetaansch.
Vie, m. —(e)s, —e = tik; tic, grillige eigenaardigheid, bebbelijkheid, stokpaardje.

Tiergemalbe.

tielen, fcbw. (b.) = tikken. Vd'tad u. Xittlaer,
1. —s = tiktak, getiktak.
I. tie( = diep; (bas ecbiff) gebt t. = heeft veel
diepgang; t.. er Zeller (l!); t.. er Ton = diepe,
lage toon; t. ausgefitnittenes Ytleib = laag nitgesneden japon; im t..ften giorben = in 't
hoogste Noorden; im t.. iten 3n/tern non
91u13Ianb = diep in 't hartje van Rusland; im
t..ften hinter = in 't hartje van den winter;
Ms in bie t..e Racbt (Ms t. in bie 91ad)t) binein
= tot diep in den nacht; er ftebt an Zegabung t.
unter feinem Q3ruber = hij staat in aanleg ver
onder zijn broer ; bas Idf3f t. bliden = dat geeft
veel to denken; vgl. ftill. II. fief, 1. —(e)s, ---e
= diep, waterweg.
tiernugie = met diepliggende oogen, (ook) holoogig. Verbabn, w. = ondergrondsche spoorbaan, -weg. Verbau, In. = ondergrondsche
bouw, ond..e werken; ingenieursbouwwerk.
Verbaningenitut, m. = bouwkundig ingenieur.
tierbettiibt = diepbedroefd. tief'blau =
donker-, inblauw. Vef'blid, m. = diepe blik.
Xierbobver, m. = diepboor. Zierbobrung, w.
= diepboring.
tierbentenb = diep denkend, scherpzinnig.
ZierbrudbantOrmalibine, w. = lage-drukmachine. Verbtudgebiet, 1. = gebied van
lage drukking. Ziele, w. —, —n = diepte,
laagte; diepgang. Verebene, w. = laagvlakte.
tie'fen, fcbw. (b.) = graven, uitdiepen; peilen.
Velemneffer, m. = dieptemeter. tierer.
Witted = diepgeschokt. Vernang, m. =
diepgang. tief'gefjenb = diepgaand. tier.
aviittbig — laag, diep; (fig.) diepzinnig, -gaand.
Vertabetinit, w. = lastlijn. Zierlanb, 1. —
laagland, vlakte. tiertiegenb = diepgelegen;
(van de oogen) diepliggend.
Ziefillot, 1.; ',tontine, w. = diepillood; -loodlijn.
Ver#arterve, 1. = souterrain.
tierfcbtoave = inzwart.
VerIlfee, w.; •feeforftbung, w.; .feetabet, 1. dieplizee; -zeeonderzoek; -zeekabel.
Verfinn, m. = diepzinnigheid; diep gepeins;
zwaarmoedigheid, melankolie. tieritimig =
diepzinnig; peinzend; zwaarmoedig, melankoliek. Verfinninteit, w. = Xieffinn.
Verfpetulant, sfOieter, m. = baissier. fief'.
14mung, m. = dieptesprong. Verftanb, m. =
ongunstige toestand, malaise; lage waterstand;
laag peal (fig.). Vef'ton, m. = onder-, bijtoon.
tierungliiillit6 = diepongelukkig. Verunters
nebnter, m. = baissier. tierun'terft = allerdiepst, -onderst. Vertoaffer, f . = laag tij.
Ve'nel, m. —s, — = smeltkroes ; pan; (aan
drukpers) degel.
Xiet'boti, 1. = tiekhout.
Zielte, w. —, —n = bak(je), tobbe(tje).
Vet, f. ----(e)s, —e = dier, beest; ein grobes Z. =
een hooge meneer, een hooge oome.
Ver'llanbeter m.; -anbetung, to.; .art, to. ..-dierliaanbidder; -aanbidding; -soort.
Ver'arantill, w.; •tunbe, w.; .frbttle,u).= diere-,
veeartsenijil; -kunde; -school.
Vet'arst, in. = diere-, veearts. tiefaritticb =
diere-, veeartsenijkundig. Ver'btinbiger, m. =
dieretemmer. Vet'befcbteiber, tn. = dierebeschrijver. Vev'bube, w.=beestespel.Zier'epoa,
1.— dierepos. Vetigartett, m. = dieretuin, wildpark, (sours) diergaarde; (in Berlijn naam van
een villaperk). T.; berrgot, wie grof3 ill bein X1 =

onze lieveheer heeft (heel wat) rare kostgangers.
Zierigattung, w. = diersoort. Ver'gefeebt, f. =
dieregevecht. Ver'Renalbe, 1.=diereschilderij,
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dieregeschiedenis, -verZierigeft§i0te, to.
dierehok,
telling; dierkunde. Zier'Oauks, 1.
menagerie. Ziev'toittunbe, w. = veeartsenij(warmte,voedselbijv.);
kunde.
dierlijk
beestachtig (gedrag bijy.).
tier'llfenttev, m.; Matte, w.; .frei8, tn. =
diereilkenner; -Masse; -riem.
Zieetunbe, tv. = dierkunde. Vevileben, I. =
leven van de dieren; dierlijk leven. Ziev'tieb
rein = van dieren houden. Xieentettle0 m. =
diermensch. Zieenante, m. = diernaam. Zier'•
natur, W. = diereaard, dierlijkheid. Vey'.
Vrtatt&e, w. = dierplant, zeofiet.
to. = diereilplager;
Zierlatatev, m.;
-kwelling.
.1t4att,
w.; •Iftittber,
w.;
Xier'fireith, T.; stage,
m.; .1(44, m. = diereflrijk; -sage; -tentoonstelling; -beul; -bescherming.
Vet')ttutibereitt, m. = vereeniging tot bescherming van dieren. Xierleete, w. = dierziel.
= dierewereld.
Vet'Wit,
Ziiftelei.
tirtetn, Ziftelei' zie
Zi'fier, m. —s, — = tijger. Zi'gerbeite, to. =
tijgervel (ales kleedje). trgerfarbig = getijgerd,
gevlekt, tijgerkleurig. Xrgerfett, 1. tijgervel.
tree-Media = getijgerd, gevlekt, Xi*realm
mad)en = ijsbeeren.
Zi'geriffstut, to.; sOunb, m.; -in, W.; .talie, W.;
stilie, w. = tijgerilhuid (-vel); -hond; -in; -kat;
-lelie.
ti' gem, ftw. (f).) = tijgeren, gevlekt maken;
gettgert = getijgerd, gevlekt. Xilleviditattge,
w. = tijgerslang. Xligertier, 1. = tijger. Xi'ger.
Weibiten, 1. = tijgerin.
Zi'gri6, m. = Tigris.
Zit'buvti, m. —s, — tilbury.
—U = tilde (—).
Zit'be, tu.
delg-, aflosbaar (van schuld). Zitg's
titg'bav
delg-, aflosbaarheid. til'gen,
—
barteit,
Ito. (I).) delgen, tenietdoen, vernietigen;
(Stanbe) delgen, uitwisshen; (StuIben)
delgen, afdoen, aflossen, amortizeeren. Zit'.
gong, w. —, —en = delging, amortizatie enz.,
vgl. Moen.
Zil/guttg011taffe, w.; .rate, w.; .10eitt, m. =
amortizatiellkas (-fonds); -termijn (aflossingstermijn); -bewijs (bewijs van aflossing).
ilY zie Dill.
timbre (spr.: titibre), m. —s, Xitn'ber, m. —s =
timbre, klankgehalte, stempel.
timide, verlegen, bedeesd.
timi'be
—tt = timoZintotratie' (spr.: . .tie), w.
kratie, vermogensregeering.
menschehater.
(fig.)
Timon;
(eigenn.) =
w. = Tine.
Zin'ttett, 1.,
Zin'gettattget, m. (u. I.) —s, — = tingeltangel,
—n =
café-chantant. Zitt'geltattgelble, w.
tingeltangel-zangeres.
w. —, —en = tinktuur, aftreksel.
(Mb.) bocht; (eig.) stront.
Zin'ttef, m.
w. —n = inkt; kleurmenging, schakeering; tint; (er fist) in ber Z. = leelijk in de
benauwdheid, in de rats; in bie Z. tommen,
reiten = in verlegenheid komen, leelijk to pas
komen; einen in bie Z. reiten = iem. in ongelegenheid, in 't ongeluk brengen; ha mufte id)
Z. geroffen Oben = dan moest ik wel al heel
stow, stapelgek zijn. Zin'tenbeerftrau0, m. =
llguster, wegedoorn.
1.; gtildb In.; ilea ( M Mica), =
inktlfpot (-koker); -visch; -vlek (-vlak, -klad).
Zin'tentuti, tn. = kranteschrijver; pennelikker.
ilteitt, tn.;
Zittlenniutber,- I.; sfr4tteitt,

titrieren,

g rtift, tn.; siviKer, tn. = inktilpoeder; -poliep;
-steep ; -potlood; -lap.
Wilts = inktachtig, vol inkt.
- tn. —s, — =
OA)! = tip, tik!
punt(je), stip(pel). = krenterig,
keutelig. tW.Peln, ftw. (b.) = stippelen; (ce1.)
gaan, loopen, trekken, tippelen. tiP'Pett, id)w.
= (even met den vingertop) aanraken;
tikken (voor „typen"). Zi0O'frattlein, 1. =
machineschrijfster, typiste tiWtig zie
pelig. Xippült, to. —, —n = typists. OW.
tape': = stip-stap! tik-tak!
Ziva'be, w. —n = tirade, woordestroom.
Zirailleue (spr.: tieraijeur), m. —s, —e =
tirailleur. tivaillie'ven, ido. (b.) = tirailleeren.
tiritie'ven, id)w. (b.) = tirelieren.
Xivol', 1. = Tirol. Zitoler, tn. —s, — = Tiroler;
(Mt) Tiroolsch. tivolerift§ = Tiroolsch. Vivo.
lien'tte, w. —, —It = tirolienne (een lied, een
dans). tivolift§ = Tiroolsch.
m. —es, —e = tafel, disch; lie fiten bet Z.,
gel)en, reten fit 3u. Z. ze zitten, gaan aan
tafel; einett 3u Z. bitten, (eitfflaben = iem. ten
eten vragen; von Z. unb Sett geitiebett rein (1!) ;
ber Z. bes bean = de avondmaalstafel, tafel
des Heeren; ber Z. bes battles 't bureau van
de Kamer; reinen Z. mit etw. mad)en = tabula
rasa, schoon schip maken. ZiWauffath tn. =
milieu, middenstuk. Xildrbeitt, 1. = tafelpoot.
lepel, vork en mes, couvert.
Xliefrbelted, I.
XifrO'bett, 1. = bed tevens tafel, tafelbed.
tafenbier;
1.; .belle, w.
1.;
-blad; -kleed.
(f).) = prettig en gezellig tafelen.
ti'lMetn,
(1).) = tafelen, aan tafel zitten;
ti Men,
de tafel bereiden; [opdisschen].
cif dj'ilgaft, nt.; . fiebet, 1.; sgebed, T. = tafelligenoot; -gebed; -goed (-linnen, couvert).
Vic§'Elgettoffe, tn.; =neat, 1. = tafelligenoot;
-goed (-benoodigdheden, -gerei).
vaatwerk. Xiicirgefellictaft,
Zilcb'gelctirv, 1.
w. = gezelschap (aan tafel) ; aanzittenden,
gasten.
it 'llgefte ll, 1.; .glode, w.; .faften, m. tafelilschraag ; -bel; -lade.
Zilit'llfloOtett, I.; 4130, m.; *We, w. = tafelqkloppen (van geesten) ; -mandje; -lade.
ZildrIev, tn. —s, — = schrijnwerker, meubelmaker. Xilcirteravbeit, ro. = meubelmakerswerk. ZiMlever, to. —, —en = meubelmakerij,
(in gieterij ook) modelmakerij. Xildrterleim, tn.
= meubelmakers-, houtlijm. tift4lern, itto.
(h.) = meubelmaker, schrijnwerker zijn.
it 'llYieb, 1.; snarftbar, tn.; .platte, w.; grebe.
tafellilied; -buur; -blad; -rede (toost).
1.; •trunt, tn.; stud, 1.; o ieit, to.;
if 'fl
.aeug, T. = tafellidans; -drank; -laken; -tijd
(etenstijd); -goed (-linnen).
I. Zilatt, tn. —en, —en = titan (zoon van
Uranus en Gea), hemelbestormer, recs. II. Xi.
tan', 1. —s = titan(ium), nieuw-koper.
titaltettliaft = titanisch, reusachtig.
titaniumhoudend.
titattlialtig
Vtaltia, w. = Titania, koningin der Ellen.
titaltild) = titanisch, reusachtig.
Zitatt'utetall, 1. = titanium, nieuw-koper.
—s, — = titel (i. a. b.); ook = Zilttel.
%Nei,
1.; .blatt, 1. ( . bogen, m.); sfueer,
1. = titelliprent (-plaat); -blad; -plaat.
w. = titelzucht,
tileflob titelloos.
-manie. V'teltveren, I. = titulatuur.
titreeren (gehalte bepalen,
(1).)
titrie'ren,
(zijde), sorteffen.
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Zitntae, m. —s, —e = titularis (titeldrager).
Zitular'llbifc§of, m.; .fiirft, m., .rat, m. =
titulair bisschop; t. vorst; t. raad.
—, —en = titulatuur, betiteling.
Zitu'atm',
titulle'ven, fcbtv. (1j. ) = tituleeren.
F. —s, —5 =Tivoli, plaats van vermaak,
uitspanning, spel.
m. = Titiaan.
—, —en = tjalk.
%fall,
Zioft, w. —, —en = steekspel. tjo'ften, Ito,. (1.)
= een steekspel houden.
= ZaIer. to = 9legistertonne.
Unit (spr, toost), m. —es, —e = toost (geroosterde boterham, heildronk). toalten, fcbro. (b.)
auf einen = toosten op iem.
Zo'bat, m. = tabak; Mtn° Z. = 't jaar nul; vgl.
Zabaf.
— = (gwst.) (woud)kloof.
Zo'bel,
(1.)
to'ben,
razen, woeden, tieren, aangaan, spektakel makers.
Xobi'ab, m. = Tobias.
Xobthrgan, nt. —s, —s toboggan (hellingslee).
Sobludjt, w. = razernij, dolheid. toblikbtig =
razend, aan razernij lijdend.
Zottler, —, Xiicbter = dochter; meisje; vgl.
Seiler. Sottlevanftalt, ro. = filiaal, filiale.
Sacblereben, —s, — = dochtertje, meisje.
Zorblerfinb, 1. = dochters-, kleinkind.
Zortftertint e, w. = dochter-, bijkerk. SoiOlev.
f. = kolonie, volkplanting. tarblerlieb =
doehterlijk. Socirterloge (spr.: .loozje), tv. =
dochterloge. Sorblerntann, m. = dochtersman,
schoonzoon. Sarblerfilinle, = meisjesschool;
Mere Z. = school voor jonge dames.
Zo4lerlifOraebe, ro.; srtaat, m.; .1tabt,
=
dochtentaal; -staat (kolonie); -stad (kolonie).
Zoc'te, tv.
—n = pop, klein kind; toque
(dameshoed).
todie'ren, fcbw. (b.) = vet schilderen.
sob, m. —(e)s, (zelden) —e (meest) Zobesf
Zobesarten
dood, overlijden; auf ben Z.
liegen, auf ben Z. front Derwunbet Lein =
doodziek, doodelijk gewond zijn; bas ift mit
in ben Z. verbar3t,„3uiviber = dat haat ik met
een doodelijken haat, daar ben ik een doodvijand van; er ift (ein Stinb) bes Z.. es = hij
is des doods; idj will bes T.. es fein, wenn...
= ik mag sterven, als ...; 3u Z. .(e) arbeiten,
trinfett, last en, jagen = dood werken, -drinken
enz.; ausfeben wie ber Z. von 9jperen, von
Zaben, (fcbto3.) von zaid = er uitzien als de
dood van Yperen ; vgl. abgebe n, fte rb en,
umf onft.
tob'bang' = doodsbang. tob'bleitt' zie totenbleicb. tob'bringenb = doodelijk.
to'bebiiOnlit§ = op den dood gelijkend, doodsch'
Zo'bebabnung,
= voorgevoel van den
(naderenden) dood. So'bebangft, ro. doodsangst. So'bebangige, W. = doodbericht,
-advertentie; aanzegging en aangifte van
overlijden. So'beOart, w. (soort van) dood,
to'bebbang' doodsbang. So'beOberber, m. =
doodelijke baker. So'bebbliiffe, m. = doodelijke
bleekheid, bleekheid van den dood. So'be0.
botft§aft, to. = doodstijding. So'bedengel,
m. = angel des doods. Zo'bederrlärung, w.
= verklaring van (vermoedelijk) overlijden.
So'be6fadel, w. = lijktoorts. So'bebfall, m.
= sterfgeval; auf ben, im Z. = in geval
van sterven. So'bebfurrbt, w. = doodsvrees.
So'beagebanfe, m. = gedachte aan den dood,
doodsgedachte. Sosbe6gefabr, u). = doodsgevaar. So'be6granen, 1. = afgrijzen, vet,
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schrikkingen van den dood. Zo'bebia§r, 1. =
sterfjaar. So'bebrantOf, m. = doodstrijd.
Zo'benattbibitt, m. = ten doode opgeschrevene. Zo'bebtugel, iv. = doodelijke kogel,
to'bebtnutig = den dood trotseerend. Xo'bea.
nac#t, m. = eeuwige duisternis, duisternis van
den dood. So'be4not, = doodsnood; in
Tobesittitett = in doodsnood. So'be6Ofer, 1. =
slachtoffer. marteling van
den dood, doodsnood. Xo'bektual, m. = doodsangst. Zo'be&TOr4eln, 1. = gereutel (van een
stervende). So'bebitbauer, m. = huivering,
rilling van den dood.
Zo' bebilittaf, m.; , f(tretTen, m.; . febtueitt m. =
doodslislaap;
-zweet.
w. = doodsche stilte.
Xo'beblIftot, m.; .ftrafe, w. = doodlisteek (genadestoot); -straf.
Zo'bebitreicb, m. = doodelijke slag, doodsteek,
genadeslag. So'bebitunbe, tv. = sterf-, doodsuur. So'beatag, m. = sterfdag. So'beburteil, 1.
= doodvonnis. So'beburfarbe, = oorzaak
van den dood. So'bebberacbtung, tv. = doodsverachting. So'bebberbretben, 1. = halsmisdaad. Zoi bebtounbe, tv. = doodelijke wonde,
doodwond(e). to'bedtoiirbig = den dood verdienend, waard te sterven.
m. zie
Zeitbaupt.
I. tobleinb', 901. = doodelijk vijandig; fie filth
einanber zijn zijn doodvijanden. II. Sob'.
feinb, m. = doodvijand.
Xobleinbitbaft, = doodelijke vijandschap.
toblrant' = doodziek. tablitb = doodelijk.
tobltuttti , intirbe = doodmoe(de), doodelijk
vermoeid, d. afgemat. tob'ittitt' = reuzesjiek.
tob ill'rber = (ge)heel zeker. vast en zeker, zoo
zeker als 2 x 2 vier is. tobjtill zie to ten ftill.
Zobliinbe, w. doodzonde.
=
doodongelukkig.
Offen, Rim. (1.) = tuffen.
Urfa, m. —s, — = Stoffel, Christoffel; stoffel,
sukkel. tafrlig = stoffel-, sukkelachtig.
—s = tuf(tuf).
'MW, 1.
—s u. .. gen = toga.
Xo'§utuabtrOu, 1. — = tohoewabohoe, warboel,
-klomp, groote verwarring, chaos.
Sollefte (spr.: tad. .), w.
toilet:
kleedtafel; kleeding; zekere plaats, W. C.
Zoilettenlbiegel, m.; .tiftb, m.
toiletljspiegel;
-tafel.
Xora'fer, Solaler, m. —s = tokajer(wijn).
..ten = toccata (muziekstuk
Zoffala, w.
voor toetsinstrumenten).
tale, to. —, —n = (nrdd.) teef, bond.
—s, — = Toledaan; (91b1.)
Zoleba'ner,
Toledaansch.
tolerant' = tolerant, verdraagzaam. Zoieratti',
vv. —, —en = tolerantie, verdraagzaamheid;
remedium (zie 91emebtum). toletie'ren,
(b.) = tolereeren, dulden.
toll = dol, krankzinnig, gek, zinneloos, dwaas;
driftig, razend, woedend; (bas ift) 3u = te
dwaas; (er macbt es) 3u t. = te bout; t. unb
Doll = smoordronken; vgl. Zoilwerben.
bosje, kwast; kuif.
—n
Sete, w.
I. tol'len, fd)w. (b.) = haar) frizeeren. II.
tallest, fcbw. (1.) = dollen, dartelen, zich gek
aanstellen, razen, tieren.
Soll'bau6, = dolhuis, krankzinnigegesticht.
Zoll'bdubler, m. —s, — = verpleegde in een
krankzinnigegesticht, gek. Soll'fteit, w —, —en
= dolheid, krankzinnigheid; dwaasheid, zinneloosbeid; woede, drift, razernij : dolle, dwaze
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streek. w. = doodkruid. Zottlopt
m. = dol-, driftkop. toll'fapfig = dolkoppig,
-hoofdig, (-)driftig. ZoWtovn, f = dolik. Zonis
!rant, = doodkruid. toirrithn = roekeloos,
doldriest. Zonverbett: bas tit Sum Z. = 't is om
dol, om gek to worden. Zott'1vut,
w. = (honds)dolheid.
ZotiOat14, m. —es, —e = lomperd, onhandig
persoon, lummel. Xorpatic§igreit, w. —
m. —5, — =
lummelachtigheid.
lummel, lomperd, botmuil, botterik: [lomp stuk
hout, stomp; fiber ben Z. fallen onhandig
doen; fiber ben Z. werfen = fib ertOlpeln].
ZOOder, w. —, —en = lummelachtigheid.
t011ieThaft = lummelig. tat'Oeitt, id)w.
lummelachtig doen.
= lummelig.
ZontabatvE (spr.: . . hauk), m. —s, —s tomahawk, strijdbijl (van de Indianen).
= tomaat, liefdesappel.
w.
Ulna
w. = tomatesaus.
Zoutalenfauce,
Zorn'bat, m. —s = tombak, geel koper.
tonebaten = tombaken, van tombak.
Zonebant, w. = (nbb.) toonbank.
Xonebota, w. —, —5 u. —Jen = tombola.
I. Zon, m. —(e)s, Zone = toon, klank, klem-,
(kleur)toon, toonaard; woord; in fanftem Z.
= op zachten toon; einen ernitett Z. mit einem
reben = een ernstig woord enz.; icb mui3 aus
einem anbern Z. mit ibm reben = ik moet
eens op een anderen toon enz.; ber gute Z. (l. f);
II. %on, m. —(e)s = klei(aarde), leem, potaarde.
Zon'abitanb, tn. = toonsafstand, interval. ton'.
angebenb = toongevend, invloedrijk. Zon'=
angebev, m. = toongever.
toonaard. II. Zon'avt, w. =
I. %mend, w.
kleisoort.
kleiachtig.
ton'avtig
%on'bab, r. = kleurbad.
ZonlIbrec§ung, w.; m.; sbiditung, w. =
toonlIbreking; -dichter (komponist); -dicht
(kompozitie).
ellen, Km. (b.) toners, (luid)klinken; [laten
hooren, aanheffen] ; (van kleuren) schakeeren;
id) babe bavon io etw. t. Wen = ik heb er zoo
lets van hooren verluiden; t. . be forte = (ook)
mooi klinkende woorden (ir.).
Zon'evbe, w. klei-, leemaarde. Wilms = van
klei, leemen, aarden.
toonval, kadans.
%onitatt, m.
kleurfixeerfibad;
ZonligievIlbab, 1.;
-zout.
Zonlege, w. = tonereeks, gamma.
aarden, leemen vat.
sgeftftivr,
leem-, kleiput; -groeve.
Zon'grnbe, w.
Zonliatte, w. = koncert-, muziekzaal. Zon'.
Ofie, w. = toonhoogte.
o'ni, m. u m. = Toontje, Toon, Tonia.
to'nidjt, to'nfg = kleiachtig.
—, —5 = topika, grondtoon.
(IOW a,
Zoldfunt, 1. —5, ..ta = tonikum, versterkend
middel.
to'nift§ = topisch, versterkend, spannend.
XonlaIlbaunt, m.; sbotme, w. = tonkallboom
(Am. boom met welriekende vrucht); -boon.
m. = kleikalk. Zonitrug, m., =Truk,
m, = steenen kruik.
m. = toonlikunst,
Zon'llfunit, w.;

-kunstenaar.

kleilaag.
Stonlagev,
Zonietye, tv. = klank-, geluidsleer. Zon'leiter,
w. toonladder, gamma. tattle& = toon-,
klankloos. Zonlofigreit, w. — = toon-, klankloosheid. Zotentatevei, w. = klankschildering;

Xer.

aardewerkbeschildering. Zott'utitt, klankmaat. Zonlneffer, m. = klank-, geluidmeter.
Zon'nage (spr.: . .aazje), w. — = tonnage,
tonnemaat. XOnnAen, --s, — = tonnetje,
vaatje. Zotene, w. —n ton, vat; boei (op
't vaarwater); leere Z. .n geben groi3en Stall =
hone (leege) vaten klinken 't hardst.
--Zoninenlibutter, w.; sgebalt, nt.;
tonnellboter; -maat; -geld.
Zon'nettgetualbe, 1. = tongewelf. Xott'nemnat,
1. = tonnemaat. tonitentueife = bij tonnen.
Zon'nenantg, w. = tonnemaat, tonnage.
Zon'ofeite, w. = steenen (Goudsche) pijp. 54.r.on's
rot); 1., .vefive, w. = kannebuis, aarden,
steenen buis, pijp.
Zonifa4, m. = fraze (in een kompozitie).
kleischiefer.
Zon'Kiefer, m.
Zottleigr, m. = toonzetter, -dichter, komponist.
towitud, —
iv.
=
kompozitie.
%onleptig,
toon-, muziekstuk.
Zonlite, w. —, —en = tonsuur.
= tontine.
Xonti'ne, w.
Taltung, iv. —, —en = nuance. Zotebeviinbe=
rung, w. = toonverandering, schakeering.
XeseberVittni6, I klankverhouding, rhyththus.
Zottloare, m. = aardewerk.
Zon'aeit4en, 1. = noot, (klem)toonteeken.
w. = poreuze pot. Zon'aiegel,
steenen dakpan.
%OHO', tti. —es, —e = topaas (gele edelsteen).
Zopf, m. —(e)s, ZOpfe = pot, (kook)pan; alles
in ein en Z. werfen = over een kam scheren;
bas ift nod) nid)t in bem Z., wo es focben roll —
't is nog niet in 't vaatje, waarin 't zuren moet;
vgl. Maus. Zopf'blume, tv. = potbloem.
Xoebrett, 1. aanrechtbank; bloempotteplank. ZBOrdien, —s, — = potje ; bu him*
mir Z. malen = ik zou je danken. Zatirbedel,
m. = potdeksel. Xablev, m. —s, — pottebakker. Ublevarbeit, w. = pottebakkerswerk.
Xavfevei', —, —en = pottebakkerij. Abp's
ferevbe, iv. = pot(tebakkers)aarde.
I. ta4rferti, icbw.
= aardewerk maken. IL
aarden.
Wiley** (914)
XOPiferlIft§eibe, m.; .ton, m. = pottebakkersilschijf ; -klei.
ZaPlevtottre, w. = aardewerk.
loe'llgeogic06, 1.; .gudev, m.; .guiferei, iv. =
potliplant; -kijker (keukenpiet); -kijkerij.
Xopfluchen, m. = tulband. zopmeder, m. —
potlikker; lekkerbek. sZobrntarft, en. = potte-,
aardewerkmarkt. ZoOrftilr3e, ID. -, —n
potdeksel.
w. — = topika (leer van de vinding en
schikking van de stof voor een wetenschappelijk
werk). topisch, plaatselijk. Zotto=
graW, m. —en, —en = topograaf. %Ono
grapbie', w. = topografie, plaatsbeschrijving. to0ogriebbikh = topografisch.
I. tope: = top I goedl II. Xop#, tn. —5, —e =
top (van den mast); vor Z. unb Zafel treiben (it).
toWpett, Wu. (I).) = (bie 91aben) toppen. Xo0.
penant', w. —, —en = toppenant. topO'laftig
= oberIaitig.
XoWIVarbutt (niet afbr. Xotionbut), ; sreo,
1.; .1eget, = toplipardoen; -reep; -zeil.
—s = toque (hoed).
'lmer en.
I. Xor, m —en, —en = dwaas, gek. II. Tor, 1.
—(e)s, —e = poort; (sluip)deur; (voetbal) goal,
doel; nor bas Z. geben = naar buiten gaan (n/.
buiten de stad); urns geben = de wallen omwandelen ; ber lllerwirrung Zfir unb Z. Offnen
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alle deuren wijd openzetten voor... ; eitt X.
icbietien = (voetbal) een doelpunt maken.
%niggle, w. = stedelijke akcijns.
Xerillastgel, to.; -battb, 1. = deur-, poortilhaak
(-duim); -hengsel (-band).
%or'baum, ttt. = slagboom. Zeribogen, m. =
poort(gewelf). SovieltoteOuter, m. = stadskommies. SoirebiOlttis zie Z o rf '1)103.
Zerf, m. —(e)s, —e u. Zarfe = turf, veen.
%inlaid, to. = inrijpoort.
torrartig = turf-, veenachtig. Sorfialc§e, W. =
turfasch. Serlibeere, w. =veenbes. Serfiboben
m. = veengrond; turfzolder.
Zerriferbe, w.; stetter, 1.; .feuerung, w. =
turfjlaarde; -vuur; -verwarming (-stoken).
Zerfigrube, ID. = veenderij. Sorr4eibe, w. =
rotsbes. Serflanb, 1. = veen-, turfland.
Xerifliiget, M. = vleugel (van een deur).
Zerfiutoor, T. = veenderij, veen. Serfiftecber,
m. —s, — = turfsteker, veengraver. Zorritit4,
m. = ('t) turfsteken; veenderij, vervening.
Zorliftlid, 1. = (brok)turf.
Zovi llgelks, 1.; .gleste, tv. = poortligeld; -klok.
Zovitielt, to. —, —en = dwaasheid, zotheid;
dolligheid ; vgl. 2i I te r.
20v/Oieter, m. = portier, poortwachter.
töiticbt, [tairig] = dwaas, dwaselijk, zot. 0'44.
teduerie = dwaas, dwaselijk. Zarin, W. -,
—nen = dwaze, zottin.
Ser'rel, m. —s, —, X., w. —, —it = wijnpers;
wankeling, dronkenschap; ook = Zurf e I.
torifeln, id)to. (f). u. 1.) = wankelen, tuimelen.
Zorna'bo, tn. —s, —s = tornado (hevige
wervelwind).
Zontiiiter, m. [u. 1.1 —5, — ransel, refs-,
boeketasch; bu fannft mir aus bem Z. fallen =
je kunt naar de maan loopen, stikken.
Zerpeiber, m. —s, — torpedo-officier, torpe.
dist. Sedseibe, m. —s, —s = torpedo.
Zeds ei b el (be et, I. : .6 e otbisiger (0bootdaeritaver) ,
m. = torpedollboot; -jager.
Zorpeiberobv, I. = lanceerbuis. XedseibefeOuts.
net, 1. = torpedovangnet.
Zovi0fOrt4ett, 1. = poortdeurtje (loket).
ZerrleeliliKe 914re = buis van Torricelli.
Zerlii4lieter, m.; .Ittlitt, In. = poortPsluiter;
-sluiting (fur3 nor -itlui3 = (fig.) op 't laatste
oogenblik, op 't nippertje).
ZerilsOrelber, m. = poortschrijver.
%evilest', 113. -, —en = torsie, wringing.
Zorlo, m. —s, ---s = torso, romp (van beeld).
Xer'llserve, w. = poortsluiting. %or'fteuer, w. =
stedelijke akcijns.
Zed' m. —(e)s = onrecht, verdriet ; einem einen
Z. autun = iem. hinderen, plagen; mir pm
Z. = om mij te hinderen.
SOrtiOen, 1. —s, — = taartje, gebakje. Sorite,
ID. —, —n = taart. Soviteateln, m. = taartedeeg.
Ziorturi , tn. —, —en = tortuur, pijniging, marteling, pijnbank.
%evilest*, m. = poortwacht. Zerituastter, stead
m. —(e)s, —e = doelverdediger, (goal)keeper.
Zevituart, 'guilder, m. = poortwachter, portier. Soritueg, m. = doorrit, koetspoort.
ter'weIt' = wagenwijd.
Xo'rtj, in. —(s), Tories = tory (konservatief).
Zer'5011, m. = poortgeld; stedelijk invoerrecht.
Wien, id)w. (t).) = razen, tieren, rumoeren,
loeien, gieren; t..ber Oelfali = daverend
applaus, daverende toejuiching.
%Malta, 1. = Toscana. toOtaistiltb = Toskaansch.

totmadjen.

tort, m. —es, --e = (ppd.) pluim.
tot = dood, overleden; t.. e tart= eigen gewicht;
t .. es Safier = stilstaand water; t.. es Rapital,
913fastb, (Skis = dood kapitaal, pand, spoor;
ein Zoter, ber tote = een, de doode; bas
Z..e Meer = de Doode Zee; vgl, ,anb.
total' = totaal. Setaliabitittent, tn. = geheelonthouder. Zetal'abltistests, ID. = geheelonthouding.
Sotalillatt)ldst, w.; saubberfauf, m.; .einbrue,
m. = totaall laanzicht ; totale uitverkoop ; -indruk.
Zotalllaiter, m. —s, ..to'ren = totalizator.
Zotalittiti , w. —, —en = totaliteit. Setali.
luutute, ID. = totaal(bedrag).
tb'ten, id)w. (b.) = dooden, doodslaan. %plena
after, m. = doodeakker, kerkhof. Selena**, 1.
= zielmis, lijkdienst. Zeitestbaftre, w. = lijk-,
doodbaar. teitenbastige = doodsbang. %elm.
belchauer, m. = lijkschouwer. Zoitenbeftbtua.
ver, m. = doodebezweerder. Seitenbett, 1. =
doods-, sterfbed. toitenblaff, sbleirb' = doodsbleek. Zeiteubliiiie, /D. = doodelijke bleekheid,
bleekheid des doods. Xelettblume, w. = goudsbloem ; afrikaantjes. Soitenbut*, 1. = doodboek,
-register.
Se itenfarbe, Iv. = doodskleur. Seitestfeler, w.
= lijkplechtigheid, -staatsie; (plechtige) viering van den steredag. Solent*, 1. = doodefeest; (R. K. zooveel als) Allerzielen; (Prot.) zie
Z o t enionnt a g. Solestilagge, ID. = rouwvlag,
vlag halfstok. Xolettfted, m. = doodvlek.
Ze'tengebet, 1. = gebed voor de dooden. so'.
tengelilute, 1. = doodsklok. Zeitengelelt, 1. =
lijkstoet. Seitengerutb, m. = lijklucht. Solent
geriiit, 1. = praalbed. Seitettaelang, m. =
lijkzang. Solettglode, rD. = doodsklok.
Xeitenavilber, m. = doodgraver (ook de tor).
Xeitenfoult, trt. = grafkuil, groeve.
teitentsaft = doodsch; lijkachtig. Zeitentialle,
ID. = lijkehuis, -hal. SeitettOatt6, 1. = sterf-;
lijkehuis. Seiteniseutb, I. = doodshemd. Selena'.
tinge, tD. = lijkklacht. Seitenfee, m. = doosdhoofd(vlinder). Zoitenteelsulaven, 431. =
doodshoofdhuzaren (populaire naam van eenige
regimenten huzaren in Duitschl.). Seitestivaute,
m. = doodkramp, tetanus. Zoletttratti, m. =
lijk-, grafkrans. Solent-ram, 1. = grafkruis.
olestrult(u6), m. = doodedienst. Soles*.
labe, w. = doodkist. Soitenlifte, m. = doode-,
sterflijst. Seitettstta01, 1. = dood-, lijkmaal.
e itettutarit§, m. = ( inilitaire) doode-, treurmarsch.
ZeitettlIuta6fe, w.; .metre, ID.; •o4sfer, 1. = WMmasker ; -mis (zielmis); -offer.
Solettregliter, 1. = doodregister. Soletticku,
tD. = lijkschouw(ing). Zeitenitbein, m. =
doodceel; -akte; -briefje. Soitenionntag, m. =
Doodezondag, - feest (Zondag vddr den Advent;
vgl. Zotent est). Soitenftabt, to. = doodestad.
Xolettitavve, w. = lijk-, doodverstijving.
toitenitilli = doodstil. Seitestitille, w. = doodsche stilte. Soitentatta, m. = doodedans.
Zeitentviiger, in. = (lijk)drager. Solent*,
-Li,. = doodskloppertje (houtworm).
Zeitenilberbvenmtng, ID.; .befiel, m. = lijklIverbranding ; -uil (kerkuil).
Saler, tn. —s, — = dooder, moordenaar.
totifrieven, ft. (l.) = doodvriezen. tot'geboreu
= doodgeboren (eig. en fig.). SetilarOess: bas
(ft Sum Z. = 't is om je dood te lachen. tot'.
snat§est, id)m. (b.) = dood maken, dooden; (fig.)
in den doofpot doen, i. d. d. stoppen; (bie
Slonfurren3) overwinnen.
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Zulu zie Zotalifotor.
tOtiftWeisen, ft. (1).) = doodschieten. %et'Klan,
m. = doodslag, moord. toffittagett, it. (b.) =
doodslaan, dooden (ook fig. van den tijd bijv,).
Zotlibtagev, m. = moordenaar; doodslager;
knuppel. totiffteigen, ft. (b.) = doodzwijgen.
toriterben, It. (b.) = doodsteken. Zalung, w.
—, —en = dooden, moord; (fig.) dooding.
Zoutege (spr.: toeaazje), w. — = ketting-sleep•
vaart.
touffile'ren (spr.: toesjieren) zie tufcbieren.
Zou#et' (spr.: toepee), 1. —s, —s = toupet,
kuif, pruikje. touOie'rett (spr.: toe. .), ittr.
(b.) = frizeeren, opmaken.
Zany (spr.: toer), w. —, —en = toer, wandeling(etje), reis, uitstapje, rit(je), tochtje; valsch
kapsel; wending; draai; (tech.) omwenteling,
toer; beurt; rondje; einige Z.. en im eaal
macben = de zaal eenige keeren tondwandelen;
nad) ber Z. avanceeren = naar ancienniteit
avanceeren. Zou'rematjt, w. = toeretal.
Zou'rettatiblev, in. = toereteller. Zou'ring.
Stub, (spr.: toe. .) in. = toeristebond. Zourift'
(spr.: toe. .), m. —en, —en = toerist. Zourt's
fteuttub, .bereitt, in. = toeristebond. %ounce'
(spr.: toer. .), w. —, —s = tournee, rondreis. tournie'rett (spr.: toer..), fcbw. (b.) —
tourneeren, keeren. Zourniquet' (spr.: toernikee), 1. —5, —s = tourniquet. Xournii've
zie Zurniire.
Zogifologle', w. — = toxikologie, leer van
de vergiften.
T. P. zie P. T.
Zrab, m. —(e)s = draf; Z. reiten = in draf
rijden; (ein $ferb) in ben Z. feten = in draf
brengen, laten draven; einen auf ben Z. brill..
gen = iem. aan ('t werk) zetten, iem. leeren
wat haast to maken; iem. zeggen waar 't op
staat, aan 't verstand brengen hoe 't hoort.
Zvabauti , m. —en, —en = trawant, (lijf)wachter, satelliet, geleider; maan.
tvtlen, id)w. (I). u. 1.) = draven; bod) t. = met
hoogopgetrokken pooten draven; hoogdravend
zijn. Zra'bev, tn. —s, — = draver.
Zrabuito, w. —, —s = trabuko(sigaar).
Zrtubeetoutie', w. — = tracheotomie, luchtpijpsnede.
Zrai@t, w. —, —en = vracht (hoot), gang
(water, eten); (kleeder)dracht, kleedij; eine
Z. q3rfigel = een dracht, pak slang.
trat§lett, fcbw. (b.) = trachten, streven; (einem
nacb bem Qeben) staan.
triicblig = drachtig, (fig.) zwanger.
Zracbtit', m. —(e)s = trachiet (een porfier).
tvacie'ven zie traffieren II.
Ztabittote ttt. —, —en = traditie, overlevering.
traditioneel' = traditioneel.
—en = trafiek,
Zrafir, m. —s, —s, Z.,
handel, winkel.
Zraft, ttt. —, —en = groot houtvlot.
Zvagant', m. —(e)s, —e = tragant (plant en
hars), boksdoorn, hokjespeul.
Zragljbaftre, w.; -balfen, m.; sbanb, 1. —
draagbaar (berrie); -balk; -band (bretel).
traglar = draagbaar; vruchtbaar.
Zvaglibattm, m.; ibett, 1. = draagliboom
(berrie); -bed (brankard).
Zva'ne, w. —, —tt = draagband; -baar.
WIN = traag, lui.
Zuenelfbalteu, •bauut, .bett, 400, -Iuijn,
zie tragbalten enz.
tra'gen, ft. (b.) (bit tragit, er tragt; trug; trilge,
tragel getragen) = dragen; verdragen; opw. —,
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leveren, -brengen; er bat fcbwer baron 3u t. =
dat is een groote last, een groot verdriet voor
hem; (eine 3it'd)fe, bas 91uge) tragt west =
draagt ver; bas els tragt = 't ijs draagt, kan
dragen; !eine ed)eu t. = zich niet schamen;
cafe Stentt3eid)en von .. an ficb t. = alle kenteekens vertoonen van .. ; fit§ gerabe, aufrecbt t. =
rechtop loopen; fit fd)war3 t. = zich in
't zwart kleeden; (biefer Staff) tragt rid) gut =
blijft goed in 't dragen; er tragt rid) mit ges
fabrlicben $lattett = hij koestert gevaarlijke
plannen, goat van ... zwanger: bas $orto tragt
eine Tilarf = betragt; in getragener Stimmung
= plechtig gestemd; [eitt %mt. t.'= bekleeden;
mein tragenbe ffmt = 't door mij bekleede
ambt]; vgl. %ebenfen II, b au t, Rafe,
lRed)nung, Scbau, e. a. .
Zra'gellorget, sOfeiter, .0foiten, zie Zrag...
Zatlev, m. —5, — = drager; stut, schoor,
draag-, steunbalk; Z. (eines Wet fels)— houder.
Zrit'aeriohn, m. = pakjesdragers-, draagloon.
traigePrientett, stattel, sieffel, zie Zrag. .
..ragi..
trag lit§ rein = draagkracht hebben.X.rag'
fatjigteit, w. = (van schip) inhoud, tonnemaat;
(van spoorwagen e. d.) draagvermogen.
Zvag'beit, w. — = lui-, traag-, lakschheid.
Zvitg ibeit6gele#, r. = wet van de traagheid.
ZritirbeitOutottteut, 1. = traagheidsmoment.
Zralliter, m. —s, — = treurspeldichter;
treurspeler. tragitirmilcb = tragi-komisch.
tragi-komedie. ivy'.
ZranitoutO'bie,
nib = tragisch.
.5.tragiforb, m. = draagkorf, mars. Zragltaft,
tv. = draagkracht. tratriobit, m. = draagloon.
Vacentaft, m. = paal.
Zragbibe, m. —n, —11 = treurspeler. Zraga'bie,
tn. —, —n = tragedie, treurspel. Zraga'bieng
bicbtev, m. = treurspeldichter. traga'bien!
!Older, m. = treurspeler.
Zrag'orget, ttt. = draagbaar orgel. Zrag'.
Ofeiter, m. = steunpijler, stut. Zuttepfoiten,
m. = post, stijl, stutpaal.
Vaglitieutett, m.; =fatter, m.; sleffet, in.;
.ftutit, m.; .ftettt, m.; aberutbgeu, f.; .tuelte,
w. = draagliriem; -zadel (pakzadel); -zetel:
-stoel ; -stee p (kraagsteen) ; -vermogen (-kracht) ;
wijdte (van vuurwapen: dracht).
Zraille (spr.: tralje), w. —, —tt = traille,
gierpont; niet = ZraIi e.
train (spr.: trail), m. —s, —s = trein, tros.
Zrailter (spr.: treener), m. —s, — trainer.
tratute'ren (spr.: tree. .), fdtttt. (b.) = trainen,
oefenen, africhten. Xrailting (spr.: treening),
1. —5 = training, oefening.
.folbat, m. ; otuagen, m. =
ZraittlIfolomte,
treinHkolonne; -soldaat; -wagen.
tratabel.
Zratteur (spr.: tr4teur),
zie
tvaita'bet
m. —s, —e = restaurateur. traitie'rett zie
tratieren.
Zratan', Zraiteuu&, m. = Trajanus.
%mien', m. —(e)s, —e = overvaart, spoorwegveer. trajettliOiff, 1. = spoorwegpont.
Zrafeblter, m. —s, — = Trakehner (paard).
Van, m. —(e)s, —e = uitgestrektheid, streak;
(aaneengesloten) rij, lijn.
trattaibel = gemakkelijk (te behandelen); handelbaar, geschikt. %rafttentent, T . —(e)s, —e =
behandeling; traktatie, onthaal, traktement
(in beide bet.). %vete, m. (u. 1.) —(e)s, —e =
traktaat. Vattatcbett, 1. —s, — = traktaatje.
trattie'rett, fcbw. (b.) = trakteeren (behandelen,
onthalen); t. mit = onthalen op.
Zvattion', tv. —, —en = traktie.
w.

w. •,

=
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—tt = tralie.
Ival')c, w.
= tralla
tratileru, id)w. (b.) =
neurien.
I. Xram, tn. —(e)s, Zrame u. —e = (oud en
nog gwst.) balk. II. Zram (met ei), ber (bie) =
tram.
trambaan, tramweg.
XrautlaOtt,
. nen = tramontana
Xramoutalse, iv.
(It. noordewind).
XramWbatneer, m. = wilde vrachtboot,
vrachtzoeker.
Vant'Oet, m. —5, — = lomperd, pummel,
kinkel. tram'Oeftt, (d)w. (b.) = lomp stappen,
trappelen, stampvoeten. Zrassepettoge, w. —
(bed.) galerij, schellinkje, engelebak.
(tweebultig) kAmeel; lomperd.
Oettiev,
Zrampolite, m. u. 1. —5, —e springplank.
Vantloat) (spr.: . . wee) m. —s, —s, zr., w.
—, —5 = tram(weg). Unus(mat))tvanen, m. =
tramwagen.
Vats, nt. —(e)s = (visch)traan; im Z. rein =
in de lorum, aangeschoten zijn, Uatebrenner,
=
traankoker. Zran'brennerei,
m.
traankokerij.
—a = tranchee,
Xrattc4ee' (spr.: trasjee), w.
loopgraaf traudOe'ren (spr.: trasjie..),
trancheeren, (af-, voor)snijden.
(l.)
trancheer-, voorsnijmes.
Oierinteffer, 1.
Zvaitte, w. —a = traan (in 't oog); Ms 5u
Z. . rt = tot schreiens toe. tranen, fcbw. (b.) =
tranen storten; tranen; t.. bes llintli j = gelaat
in tranen; (bet 93Beittriocf) taint =iverliest vocht,
traant; (ein ctr31 triint=lekt. Xra'nettauge, 1.=
traanoog; betraand oog.. Xvirnettbac§, m. =
tranebeek, -stroom.
Zra'nenlibein, 1.; •bvale, w.; •feutVigteit, w.;
•fi)tel, w. ; m. = traanjjbeen; -klier; -vocht;
-fistel; -vloeiing.
Valtenflut, w. = tranestroom.
ra'nenl^gef ale, $1.; .grube, w. = traanlivaten
(-buizen); -kuiltje.
Xeretteneut, m. = tranestroom, -vloed.
trim, m. tranekruikje. traltenleer, glob =
zonder tranen, traneloos, droog. Valientfele,
w. = huilebalk. Xvii'nenquelle, w. = bron
van tranen. tat'neureir0 = rijk aan tranen, vol
tranen, smartvol, in tranen badend; sentimentraanzak; huilebalk.
teel. Vit'uettlad, m.
traneljXvii'nettilftrotn, tn.; stal, 1.; aurne, w.
stroom; -dal; -urn (-kruikje).
tranenvol, vol tranen.
trirnenboll
Xralegerucb, = traanreuk, -lucht. tvaltirbt =
traanachtig. tra'nig = tranig, vettig; suf.
trit"nicOt. tra'nig = betraand.
%rant, m. —(e)s, Zrtinfe = drank (ook als
geneesmiddel); eve* nub Z. (1!), vie' ed)weine
macbett biinnen Z. = veel varkens maken de
spoeling dun. Xviint'britttnett, m. = drinkplaats.
w.
Xv'emErben, 1. —5, — = drankje.
—n = drenk-, drinkplaats, -wed, -bak;
spoeling; drenking. triin'ten, (djty . (b.) =
drenken,
drenken, laten drinken; (mit
drenk-,
(laten) doortrekken. ZrAttflail, 1.
drinkbak; drenk-, drinktrog.
dranklloffer
ZrantlioOter, 1.; •fteuer,
(plengoffer); -belasting.
Zraulampe, w. = traanlamp.
Vattanitiote, w. —, —en = transaktie.
tran6PalOi'n114; sattan'tilc§ = transflalpijnsch;
-atlantisch.
tratticipie'rett OIL zie trancbieren urn,.
Vaufe0 zie Zransiept.
tvan§ferie'ren, Rip,. (b.) = transfereeren,
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overdragen, - brengen. Vanlifiguration', w. —,
—en = transfiguratie, verheerlijking (van
Christus). Uattbforutation', —, —en =
transformatie, vormverandering. Xrattbfultote,
w. —, —en = transfuzie, overstorting.
Zvattlieberei, tv. = traankokerij.
trauligietren, fcbw. (b.) = transigeeren, een
schikking maken.
Xtanifit, m. —(e)s, —e = transito, doorvoer.
Xranifitligiiter, 431.; .baubel, m. transit*
goederen; -handel.
transitief, overgankelijk. Vaults
ttaufitite
tib'(unt), 1. —5, u. — pa = transitief
(werkwoord). Zranifitlager, 1. = doorvoerentrepa. Xran'fito, m. —s, —s u. „lit! zie
Zr anitt. tvanfito'rift§ = transitoor, vergankelijk, voorbijgaand.
m. =
transito-, doorvoerrecht.
tvauntallAftt; .faufailA = translikaspisch;
- kaukazisch.
trattltribie'ren, fd)w. (b.) = overschrijven.
Zrattlfribtion', w. —, —en = transkriptie.
ZranOtalor, m. —s, to'ren = translator,
translateur, vertaler. trau6leitba'nifil)
Transleithaansch. ZranOtoration', w. —, —en
translokatie, verplaatsing. tranaoiie'ren,
transloceeren, verplaatsen.
jd)w. (I).)
transmissie,
Zrau6utiffion', w. —, —en
overdracht; -brenging (van een kracht). tranti.
transmitteeren, overmittie'reu, fcbw. (1.)
dragen, -brengen, -zenden.
tranboavent=transparant ; X., f. —(e)s, —e=t.
XraulOivation', w. — = transpiratie, zweet.
traufpf-rie'reu, fcbw. (1i.) = transpireeren.
tratiOonie'ren, 1cbw. (b.) = transponeeren,
overbrengen. Uandport, m. —(e)s, —e =
transport: vervoer; overbrenging; Z. ant bie
anbre Gate = per transport (bij 't boeken).
transportabel: vervoerbaar,
tratt4portaliel
(van schulden) overdraagbaar. tratt6povtation',
w. —, —en transportatie. ZvattOorteuv',
m. —s, —e = transporteur, hoek-, graadmeter,
graadboog. trau6portie'ren, (cbw. (1).) = transporteeren.
Xranipertlitoften, 13i.; =WWI, 1.; g le0ift, 1.;
.fibernablne, w.; gberfirbevung, w.; stverte,
F431. = transportljkosten (expeditiekosten);
-middel (vervoermiddel); -schip; -overname;
-verzekering; -waarden.
XrattbOolitioni , w. —, —en = transpozitie.
Xraneepf, m. —(e)s, —e = transsept (dwarsechip in kerken e. d.).

tranWfibitifc§ = transsiberisch.
= transsubstanIrauglubitatitiation', w.
tiatie (verandering van brood en wijn in 't
lichaam van Christus).

Zrattabaat', 1. = Transvaal. VattObaaler, m.
—s, — Transvaler; (Mr.) = Transvaalsch.
Xran4berfale, w. —11 = transversaal,
snijlijn.
transcentranhenbent', tvanfaenbentar
dent(aal), bovenzinnelijk.
traanton.
Xran'tonue, w. =
gape;', 1. —(e)s, —e = trapezium; trapeze,
zweefrek. VaVeiolb', 1. —(e)s, —e = trapezolde, onregelmatige vierhoek.
I. Zraplie, m. —n, —n, u. —n = trap(gans).
(nrbb.) voetspoor.
II. Xta01)e, w.
tvorOeln, fcbw. (b.) trappelen, trippelen.
traO'peu, fd)w. (b.) = lomp stappen, klossen.
XvOrper, m. —s, — = trapper, Noordamerikaansche pelsjager.
Zrappift', In. —en, —en = Trappist (trumnik
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vanden) Zvappritenovbett, m. = Trappisteorde.
traWlett, ftw. (b.) = klossen, hosklossen.
tram': = trara I
tralinteltiltb = Trasimeensch.
%viz% m., Zraffes = tras.
%valiant', m. —en, —en = trassant, trekker
(van een wissel). m. —en, —en =
trassaat, betrokkene.
w. —n = schets, teekening, plan.
I. traille'vett, fcbw. (b.) = (een wissel) trekken;
auf einen t. (ii). II. tratife'ven, Rini). (b.) =
traceeren, afteekenen, in teekening brengen.
tvata'bel = handelbaar. %eaten' zie Zratteur.
tvätie'ven, fd)w. (b.) = behandelen, trakteeren.
%vatic§ (met a), m. —es = gebazel, gebabbel.
traffeben (met a), tvettion (lange a), fcbro.
. = babbelen, leuteren,(gwst.)langzaam voortloopen, voortzeulen. Zratitberei' (met w.
Oetraticb. tratitftig (met a) = sukkelig
—zie
%vete, w. —n = traite, (getrokken) wissel.
Zvartenattiefge, w. = advies (van de trekking
van een wissel).
—n = trattorie, eethuis,
Xvattovie', w.
restaurant.
%van, — = (gwst.) trouwplechtigheid;
verlovingsgeschenk. Zrait'altav, m. = trouwaltaar.
—n = (druive)tros, druif.
%melte, w.
tvatt'bettartig = trosvormig. Zvatebettbeeve,
tv. druif. Xvcat'benblut, f. = druivebloed
tvait'benfavntig = tros-, druifvormig. %mu'•
bengelanber, f. = latwerk (voor den wijnstok),
spalier, geleide wijnstok.
Vau'benlitur, w ; =fele, w.; " laft, m.; =ruder,
m. = druivellkuur; -oogst (-pluk); -sap; -suiker.
vol trossen, trosvormig.
tvau'big
tvau'en, fcbw. (1).) = (einem) vertrouwen; (auf
einen) vertrouwen; (einen) in den echt verbinden, trouwen; iltb (than meestal akk.,
toch ook wel dat.) t. = wagen, durven: [t. =
wagen, durven; einem etw. t. = toevertrouwen] ;
(id) tonnte) meinen &igen Mum t.= mijn oogen
nauwelijks gelooven; einem nid)t fiber ben Deg
(um bie Ede) t. = iem. Been zier vertrouwen;
trau, ftau, wem zie toe, wien je vertrouwt;
vgl. Wriebe.
Zvau'ev, w. = droefheid, leed, treurigheid;
rouw(kleeding); Z. an., ablegen = in den rouw
gaan (den r. aannemen), uit den r. gaan; tiefe
Z. = zware rouw; Z. baben = in den rouw
zijn. Zrau'evatmeige, w. = doodbericht.
Zvau'erllatibug, m.; "binbe, w. ---rouwIlkleeding;
-band (-floers).
Zrau'erbotIttalt, w. = ongeluksbericht, noodlottige tijding. %vau'evbvief, m. = dood-,
rouwbrief. Xvau'evbede, tv. = rouwlaken,
-kleed. Zvau'erett§e, treuresch. Zrau'er=
fame, tv. = rouwvlag, zwarte vlag. Zvau'ers
fall, m. = sterfgeval.
Zvau'evlifavbe, tv.; "flagge, tv.; " floc, m. =
rouwlikleur; -vlag; -floers.
Zvau'ergebitbt, 1. = treurdicht. Xvau'ergefolge,
1. = rouwstoet. Xrau'ergelaute, = doodsklok.
Zvau'erfigeleit, 1.; "geOvange, = lijk-, rouwIlstoet; -staatsie.
Zvau'evgertift, 1. = praalbed, katafalk. Zvau'er"
getting, m. = treur(ge)zang. Zrau'ergetdildite,
tv. = treurige geschiedenis. Xvau'ergelitvel, 1.
= treurkreten, weeklacht. Zvau'ergeltalt, w.
treurige gestalte, ongeluksgestalte. Zrau'er.
getuanb, 1. rouwgewaad, -kleed. ttrau'ers
gottebbienit, m. = rouwdienst. Vau'erlytub,
treurhuis.

Zraveltie.

Zrau'evIlbut, m.; "tato, 1.; "fa#elle, w ; "fleib,
1. = rouwilhoed; -jaar; -kapel; -kleed.
Zvateerfloti, m. = saaie, doodeter.
Zratt'evIltutKe, w.; sinaga3in, 1.; /matt, 1.;
'mantel, m. = rouwIlkoets; -winkel; -meal;
-mantel (ook een vlinder).
Zvau'evflutavlit, m.; "mull!, w. = treurilmarsch;
-muziek.
tvau'evn, ftw. (b.) = treuren, bedroefd zijn:
rouw dragen, rouwen. Vau'ernacOtittt, m. =
ongelukkige, treurige tijding. Zvait'evorbming,
w. = bepalingen omtrent den rouw.
m.; •Klelev, m. =
Zvau'erlIpapiev, 1.;
rouvdpapier ; -rand (ook aan de nagels); -sluier.
m.; 'itintine, m.
f.;
- treurlispel; -speldichter; -stem.
Zvau'evilltiid, I.; "ton, m. = treullstuk; -toon.
hondehokje (nl. hooge
Zvau'evtonne, w.
hoed). Zvau'evtuit, 1. = rouwlaken, -kleed,
krip. Xvau'evtuagett, m. = lijk-; rouwkoets.
Xvau'evitieibe, w. = treurwilg.
Zvau'evliseit, w.; glimmer, 1.; qua, m. =
rouwjltijd; -kamer; -stoet (lijkstoet).
Zrais'evinPvelle, tv. = treurcypres.
Zvaufbatt, j. = druipdak, -lijst. Xvau'fe, w.
- —n = drup, drop, ('t) druppelen; dakpijp,
-lijst; vgl. Regen. tvenefeln, ftw. (b.) =
(doen neer)druppelen, in druppels neervallen,
druipen. traulett, fanjets, fcbw. (b.) =
druppelen, druipen, lekken. Zvaurfat, 1. =
regenton. Xvaurrittne, w. = dakgoot. %van,'"
ram f., w. = regenpijp, spuwer.
Zvaitriteln, m. = druipsteen (onder de goot).
Xvauflualler, = regenwater (van 't dak bijy.).
Xvau'geblibv, w., ' gab, 1. = trouwgeld.
Xviuebanblung, w. = trouwplechtigheid.
gezellig, huiselijk, behaaglijk,
tvau'liti)
enz.
hartelijk. Xrauli(Ofeit,tv.—
m.
—(e)s,
Zriiume = Broom; bas
%vaunt,
daar denk ik in
mir im Z. nid)t ein
de verste verte niet aan; vgl. cb aum.
Zvaunt'ilbilb, 1.; =bud, 1.; ' beutev, m.; abeutung,
tv. = droomIlbeeld, -boek (ook: droomer,
slaapmuts) ; -uitlegger ; -uitlegging.
tvaienten, icbw. (b.) = droomen, soezen;
peinzen, mijmeren; mir traumte = ik
droomde; bus [Atte idj mir nid)t t. larrett =
dat had ik nooit gedacht, niet kunnen droomen.
Xdit'iner, m. —s, — = droomer, soezer,
mijmeraar. Xrattmerei', w. —, —en = droodroomerig,
merij, mijmerij. trAu'inevitt§
soezerig.
Xvaum'll g eli(Ot, 1.; . geitalt, w.; " gott, m.;
'Ube**, f. = droomligezicht (vizioen); -gestalts;
-god (Morfeus); -Leven.
geestesafwezig. Zvaunetuelt,
tvaunt'bevlovett
w. = droomwereld, rijk der droomen.
[trawl: = waarlijk, op mijn woord, in trouwel]
Zvau'vebe, w. = toespraak (bij 't trouwen).
tvau'vig = treurig, bedroefd, droevig; naar.
Xrau'vigteit, w. —, —en = treurigheid, bedroefdheid, droefheid.
m.; 'itbeitt, m. = trouwilring; -akte.
tree = lief, geliefd, intiem, gezellig. Zvautl§en,
1. —s, — = liefje. %mule, tv. — =
vertrouwen. tvautlant = gezellig, intiem.
Zrau'ung, w. —, —en = (kerk.,thans ook burg.)
huwelijksvoltrekking.
Xvau'ungbIlbutb, 1.; =register, 1.; 'tag, m. =
trouwilboek; -register; -dag.
dwarslijn, -gang, -balk.
—n
ilvancele,
Xranertin', m. —s = Travertijnsche steep.
travestie (spottende
—n
Xvabeitle', tv.
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inkleeding van ernstige stof in 't komische;
mannerol, door een vrouw gespeeld). tvabeftie'vett,
Rim. .) = belachelijk maken; verkleeden,
maskeren.
%yawl, 1. —s, —5 = trawl, sleepnet. Vateier,
m. —s, — = trawler, treiler.
Zve'bev, 131. = draf, droesem, druivemoer;
vgl. Zrefter.
Zrecrft§iite, xictuite (spr.: . sjojte), w. —, —n
trekschuit.
I. Zreff, 1. —s klaveren. II. Zreff, m. —(e)s,
—e = tref, slag, houw; Z. ift Zrumpf = 't is
er maar om te doen 't doel te bereiken, men
moet 't maar treffen.
I. treffen, (b.) (bit triffft, er trifft, traf; traf e;
triff getroffett) = treffen, raken; (aan)treffen;
ontmoeten; (een of andere regeling) maken,
nemen, treffen; (bie $tugel) bat iljn getroffett
heeft hem geraakt, getroffen; hie 91eibe toirb
aucb ibn t. hij krijgt ook wel een beurt;
Cie baben es getroffen = U hebt 't geraden; er
bat mit feitter f3ermutung bas 9licbtige ges
troffett = heeft juist gegist; treffen auf (f.) =
toevallig ontmoeten, ondervinden; mir traf en
auf elite Oefellfd)aft 1ran3ofett = wij troffers
een...; er traf auf 9331berftanb hij ondervond,
ontmoette tegenkanting, ..stand; es traf fic§ =
't gebeurde; es trifft ficb gut, bar; 't treft
goed, dat..; vgl. 91bfommen II, 9inorbnung,
%nftalt, Oeftimmung, einricbtung, bare
ren, anar3regel, %age!, Gdpmar3, Zeran=
ftaItung,Zorfebrung,VBabl e.a.II. Zrerfen.
—s, — = ontmoeting, gevecht, slag; ins Z.
geI)en = ten strijde gaan; wenn's Sum Z.
fommt
(ook) als 't er op aankomt; bas erfte,
de eerste, tweede gevechtslinie.
3n3eite Z.
tvef'fenb treffend, juist, sprekend gelijkend;
elite t..e Qtntmort = een raak antwoord.
Zref'fer, m. —s, — = winnummer, prijs;
buitenkansje; treffer (schot, raakstoot). tveff
tic§ (voor)treffelijk. Xrefflic§teit, w. —, —en
(voor)treffelijkheid.
%vef'le, f. —s zie Zreff I.
Zveibi ac§fe, = drijfas. Zveib'antev, m. —
drijfanker. Zreib'bate, w. = drijvend baken.
Zveib'beet, 1. = broeibed, -bak. Zreib'boliette
drijfijzer. Zveib'efd, 1. = drijfijs; mit T.
m.
gel)en = kruien (van de rivier).
I. trei'ben, it. (l.) (Id) treibe; trieb; triebe;
treibel getrieben) = drijven, jagen; [zwerven];
lIcferbau, frembe Spracben, 97tu f if u. t. =
doen aan landbouw enz.; etw. aufd Suf3erfte
t. lets tot 't uiterste drijven; (bie 13flan3e)
treibt glitter, (Steime, SIttorpett) = krijgt,
maakt bladeren enz.; (ber W14) treibt Sid =
kruit;
t. = aan lets doen, lets uitvoeren
(zie boven); (ein Oetuevbe,bantaverf) uitoefenen ;
eilber) zuiveren, fineeren; (eanbel)
drijven; treibt 3br jett Beim? = trekt ge nu
met Uw kudde naar huis? (bie 13reire) in bie
bObe t. opdrijven -jagen; tugud t. = in
weelde leven; feitten Nuttnittelt mit einem t. =
iem. baldadig behandelen, voor den gek houden;
es trieb ibn nac§ bem Meer = hij werd als naar
de zee getrokken,hij m6est naar zee; (13flattien)
trekken, kweeken; t. = grappen uithalen; einen %elf an ein Waf3 t. = een hoepel
om een vat slaan; ber ZcOnee treibt = 't is
een sneeuwjacht; (einen Zuttnet in einen
Q3erg) maken, borers; iffiuMer t. = woekeren;
Ifettvaeltt t. = wortel schieten, slaan; (einen
einem Stampf, Sur Bile) aandrijven; (3ur
3er3toeiffung) drijven; e0 3u bunt, 3u toll t.

Zuppenwit.

't te boat, te gek maken; wie man's treibt, fo
zoo men zaait, zoo maait men;
gebt's
zwoegen, zich vermoeien], , vgl.
[WO t.
(i'rnge, WIttd)t, 93aar, ecber3, GOO,
epott. II. ZreVben, —s, — =
('t)(voort)drijven, jagen, drijfjacht; ('t) groeien,
uitbotten; gedoe, doen en laten, bezigheid,
bedrijvigheid, drukte; trekken, kweeken, teelt.
Zvei'bev, m. —s, — drijver (van vee, bij
de jacht, van slaven); (beu.) haussier; (een
klein zeil) droll. Zreibevei', tr. —, —en =
drijverij, gedrijf, geklaag; opdrijverij (van
prijzen). Zveiblat, 1. = looivat.
§amtnev, ft. = drijfhamer. Zveib'§attO, f. —
trek-, broeikas.
nt., •0013, 1.; ,ing bf tr. (jallett,
f.) drijfllhaard; -bout; -jacht (klopjacht).
Zreiblaftett, m. = broeikas. Zveiblette, w. =
= beweegkracht.
drijfketting. Zveitetraft,
Zreibleute, $1. = drijvers (bij drijfjacht).
1.; gvienten, m.
Zveiblitteli, 1.; -ofen, m. ;
-haard; -rad; -riem.
Zveibi llfcmb, m.; m.; s itanget w .;
In.
= drijfIlzand, -sas; -stang; -weg (vgl., rift 2).
Zreiblueto, w. = drijverslinie (bij de drijfjacht).
drijfflas; -werk.
w.; =toed, 1..
Zrei'bel, tn. —s, — (ttrbb.) treil; trek-,
jaaglijn, sleeptouw. tverbetn, fdytn. (b.) =
treilen, (stroomop) sleepen. Iverbelpfab, .fteig,
.tveg, tn. = jaag-, sleeppad.
tvei'fe = (iftb.) treife, onrein (spijs en drank).
Zventa, 1. —s, —s = trema, deelteeken (• •).
Venial°, 1. —s, —s = tremolo, triller, trilling.
Zventle, w. —n = korenbloem, centaurie.
Zremulant', tn. —en, —en tremulant, triller.
trentntie'ven, !dm. (b.) = tremuleeren, trillers
maken.
Zven'bet, nt. —s, — (gwst.) tol (speelgoed);
zeur. tren'beln, fcbtf. (b.) = drentelen, omzeuren, draaien, zaniken, treuzelen. Vettbiter,
tn. —5, — treuzelaar, zeur(der).
trenn'tlav = scheidbaar, te scheiden. Venn'.
barren, tv. — = scheidbaarheid. tren'nen, fcbtf.
(b.) (af-, vaneen)scheiden; lostornen; fit§ t.=
zich splitsen; scheiden, uiteengaan; afscheid
(van elkander) nemen. ZvettnItteffev, 1. =
tornmesje. Zven'ttung, ID. —, —en = scheiding;
splitsing, (in de kerk) scheuring, schisma.
Zven'mtnribli§nter5, m. = smart, verdriet van
't scheiden, scheidingsmart. ZretrnuttOtnanb,
= tusschenwand, -muur. Zren'ttung63eic§en,
= scheidings-, deelingsteeken (-).
—n trens (ook voor: toom), lus.
Zvettle, w.
tren'teln zie trenb ein.
spuwen; uitstellen; (van
tven'5en, fcbw. (b.)
't pert) snuiven.
an', tn. —5, —e = trepaan, schedelboor.
trep
Zve0attation', tn. —, —en = trepanatie. tre0a.
nie'ven, fcbro. (b.) = trepaneeren (den schedel
openen).
Zre'Vang, nt. —s, —s u. —e = zeeaugurk.
trettOab' tveppaur = trapaf trapop. ZretrOe,
w. —n = trap, stoep; 3wei Z..n bod) —
twee (trappen) hoog, op de tweede verdieping.
trapfiportaal
Zvep'pettllablath tn.; %ban, tn.
(rust); -konstruktie.
Zvetrpettfluc§t, ID. = trapdeel (tusschen twee
portalen). treO'Oettfortstig = trapvormig.
Xveplienneliinbev, 1. = trapleuning. ZveO'Oett.
baud, 1. = trappehuis. Xvep'Oettitufe, w. =
(trap)trede. 'ZveO'Vetttiiv, w. = trapdeur.
Zrelrpettivith tn. = inval (geestigheid), die
altijd te laat komt, esprit de l'escalier.

Ueren.

621

Vele** zie Zrefen.
%refer', m. —s, —e = trezoor, schat, geldkast,
kas; kluis (voor geldswaarden enz.). %refer'.
ft§eitt = Gcbalifd)ein.
Zrefee, tv. —, —tt = dravik.
%refit, w. —, —n = tres, galon. treflettiut,
In. = hoed met tressen. Verfettllefb, 1. =
gegalonneerde japon.
'Vetter, 131. = droesem (vooral van geperste
druipen). Ve'ttertvein, m. = na-, spoelwijn.
Zret'brief, m. = maanbrief (stud.).
trelen, ft. (1).) (bu trittft, er tritt; trat; irate; trittl
getreten) = treden; trappen (ook voor „fietsen"),
stappen, loopen; (ben Zaft, Zrauben, ton, oaf.
ter) trappen; SAIge, Drget t. = 't orgel trappen;
(bie ed)ube fcbief) loopen; (einem (ob. einen)
auf ben Wu13) trappen; einen t. = (stud.) iem.
manen; einen Zan3 t. = een dans maken,
dansen; auf ber etelle t. = den pas markeeren;
baneben, t. = een mispas doen; t., (1.) =
treden, stappen, loopen; an4 £anb t. = aan
land stappen, voet aan wal zetten; ber Zob
tritt ibm mt. beta = de Dood legt de hand
op zijn hart; ant 2icbt t. = verschijnen, voor
den dag komen, aan 't licht komen; (ber
6cbwei1) tritt Om auf bie Stirn = komt op zijn
voorhoofd; (bit 9iugen) t. club Oren bObten=puilen uit de kassen; (bie Zidnen) t. ibm in bie
9lugen = komen hem in de oogen; ht feitt
breihigftes 3a1)r t. = in zijn 30ste jaar gaan,
zijn 30ste (jaar) intreden, ingaan; mit einem In
Q3riefwecbiel, in Illtterbanblung t. (//); Ina
Oewebr t, = de wapens opnemen; in bie
Gewebre t. = in 't geweer komen (vddr de
wacht); einem nabey t. = met iem. in nauwere
betrekking (aanraking) komen; (ber Wluf3)
•tritt fiber feine lifer = treedt buiten zijn
oevers; bar ben 91i13 t. = op (in) de bres
springers, 't op zich nemen, opkomen voor;
sit Zage t. = openbaar worden; vgl. Wub,
Wuf3ftapfe, Mittel II, nabe, $flafter,
9litbertanb. Zre'ter, m. —s, — = trapper.
Zret'grube, w. = trapkuil (voor de kki).
Zreffentatt, m. = vloerkontakt. Zrettufe,
w. = trap-, perskuip. Vettniitge, w., •rab„
1. = tredmolen, -rad, traprad. Zretli§entel, m.
= trapper (van naaimachine e. d.), pedaal.
I. tau Otbi.) = trouw, getrouw. II. Brett zie
Zreue.
Veuiforne0, m. = trouwbreuk, verraad, trouweloosheid. treu'briittig = ontrouw, trouweloos. Vett% W. - = trouw, getrouwheid;
betrouwbaarheid; bei meiner Z.! = op mijn
woordl op mijn eer! Zreu' unb Glaube(n) —
goede trouw : auf Zreu unb Olauben = op
goed vertrouwan, op goed geloof ; vgl. br e d) en.
treu'erge'ben = zeer toegenegen, innig verbonden. tretegefitntt = trouw.
Veulanb, w., Veulattber, m. —s, — =
gevolmachtigde, beheerder,trustee; (ook)exekuteur testamentair. Zreu'Oattbgefellfcljaft, w. =
trustbank.
trettifierog = trouw-, openhartig, oprecht,
argeloos, hartelijk. Veulierligfeit, w. — =
trouwhartigheid enz. Wulf f§ = (ge)trouw,
getrouwelijk, treuleii = trouweloos, ontrouw.
Vetelefigfeit, w. —, —en = trouweloosheid.
tri zie 9legelbetri. Zria'be, w. —, —n =
triade, drietal.
Zria'ge (g = zi ), to. — = triage: uitschot
(biz. koffie).
%Waned, m. —s, — = triangel. triangular' =
triangulair, driehoekig. Zriangulation', W. -,
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—en = triangulatie, landmeting. triangulie'•
y en, fcbto. (b.) = trianguleeren. Zriangulie'.
rung, w. = triangulatie.
Vra6, w. —, — = trias, drietal. %Ii'a0fer.
motion, w. — (vol.) triasformatie.
tribulie'ren, fcbw. (b.) = tribuleeren, plagen,
kwellen. Vibutation', w. —, —en = tribulatie.
Zribute, m. —5 U. —en, —e(n) = tribuun,
(Rom. plebe2isch magistraat); volksleider.
Vibunal', 1. —s, —e = tribunaal, (hoog)
gerechtshof. Zributtairrat, m. = reenter
van 't hoog gerechtshof, (ook een titel). Zribui
net', f. —(e)s, —e = tribunaat. Vibalte,
to. —, —It = tribune.
Zri'bud, w. —, — = tribus; volksafdeeling.
-klasse; wijk.
Zribut, m. —(e)s, —e = tribuut, schatting,
cijns. tributae = tributair, schatplichtig.
tribuffrei = vrij van schatting. ttibut.
#flit§tig = schatplichtig.
ZritOi'ne, to. —, —It = trichine. Vit§i'nett.
frant4eit, ViOinele, W. - = trichineziekte,
trichinoze. trirtittOW = trichineus.
Zrit4'ter, m. —s, — = trechter; (van een
vulkaan ook) krater; vgl. Rilrnberger.
trielyterfOrntig = trechtervormig. tritblern,
film. (b.) = trechteren, door een trechter
gieten.
Zrid, m. u. 1. —5, —e u. —s = truuk, streek,
poets; (Whist) trek (boven de zes); einen X. auf
einen baben = een pik op iem. hebben.
Zridlrait, 1. —5 = triktrak.
Vretyle (spr.: traisk,l), 1. ---s, —s = driewieler.
Iribent, 1. = drietand (van Reptunus).
Zribenti'ner, m. —s, — Trenter. tribentillif4
= Trentsch; bas Z.. e .Ronan = 't koncilie
van Trente.
Zrieb, tn. —(e)s, —e = ('t) drijven (van vee) =
Zrif t 2 en 3; troep; groeikracht; kiem (ook
fig); drijfkracht; drijfrad; instinkt, neiging,
aandrift. Zrie'bei, m. —s, — = drijfhout (van
den kuiper); zwengel, kruk.
Zriebljfeber, w.; •fraft, w.; •fanb, m. =
drijfllveer (eig. en fig.); -kracht; -zand.
Vieblnagen, tn. = (spw.) motorvoertuig,
(tram) motorrijtuig. Vietetoelle, w. = drijfas.
Zrieletuert, 1. = (tech.) drijfwerk.
Zrie'berbfnefel (spr. triie.. .), 1. = prismakijker.
Zrierauge, T. = druip-, leepoog. trieraugig =
druip-, leepoogig. trie'fen, rt. u. fcbto. (b.)
(id) triefe ; troff u. triefte; getroffen u. getrieft) —
druipen, druipnat zijn. Zvierttafe, w. = druipneus. triernafig = druipneuzig. triernal; =
druipnat.
Viet, m. —(e)s, —e = griel (een vogel); kossem.
Zrien'nium (spr.: Milani..), f. —s, ..nien =
triennium, driejarig tijdperk.
Irient (spr.: triint), 1. = Trente.
Zrie're (spr.: &Mere), w. —, —n = trieere,
trireme (schip met 3 rijen roeibanken).
Zriefel, m. —s, — = tol (speelgoed). Meld**,
fcbto. (b.) = tollen.
Zriett' (spr.: Mist), 1. = Triest. Zrie'tter, m. —5,
— = Triester.
Mem*, fcbto. (b.) = trijsen (hijschen); treiteren.
Zrifolium, 1. —5, „lien = trifolium, drie-,
klaverblad.
Zvi% w. —, —en = 1. beemd, weide; 2. weg
(waarlangs vee gedreven wordt); 3. kudde,
troep (vee); 4 drift (vlotterij); 5. (nbb.) strooming; 6. = Zee- en Stranbtrift.
[Zriftingelb, 1.; •gereljtigfeit, w. = weidellgeld;
-recht].
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trif'tig = (van schepen) driftig, losdrijvend;
(van 't anker) driftig, losgeraakt; (van planten)
sterk groeiend; t.. er Orunb = afdoende,
gegronde reden; t..e entidxibigung = voldoende verontschuldigung; t..e 21r1 ate =
gewichtige, juiste oorzaak, reden.
%WOO*, 1.; .Weg, m. = weidellrecht; -weg
(ook =
ri f t 2).
Zrigttipty, m. -en, -en, trigttrpfte, I v. -,
-n = triglief (versiering aan de balkekoppen
van den Dorischen tempel). trigonometrie',
u). - = trigonometrie, driehoeksmeting;
ipbarirobe Z. = boldriehoeksmeting. trigono.
ute'trif0 = trigonometrisch. trittiltiunt, 1.
-s, ..nien = triklinium, (Rom.) eetkamer.
t rifolo're, w. -, -n = trikolore, (Fransche)
driekleur(ige vlag).
tricot' (spr.: trikoo), m. u. 1. -s, -s = triko.
%rifler, m. -s, - triller, loop-, trippelpas.
trit'tern, ichto. (1.) = triflers maken, neurien,
tierelieren; trillen.
Zrittiote, m. -, -en = trillioen (1000000*).
trilogie', iv. -, -it = trilogie (reeks van
3 samenhangende tooneelstukken). Xvinte'itev,
1. -s, - = trimester, kwartaal. Zri'meter, m.
-5, - = trimeter, drievoetig vers.
Zrimlnev, m. -s, - trimmer, tremmer.
Zri'ne, w. -, -it = Trien; bumme Z. = zotte
Trien, zottin.
trinita'rier, m. -s, - = Trinitarier (een
geestelijke orde). trinitiit', ID. - = triniteit,
drieeenheid. trinitaliOfert, 1. = Triniteitsfeest
(lste Zondag na Pinksteren).
trinrbar = drinkbaar. trint'barteit, w. - =
drinkbaarheid. trittrbedier, m. = drinkbeker.
t rint'bruber, m. = drinkebroer. trint'bube =
=ball e trinVei, 1. = zuiver, versch ei. trin'ten,
It. (h.) (id) trinte; trant; trtinte; trinle! getrunten)
= drinken; gent tier t. = van bier houden;
vgl. 8eicbeib, Q3riiberfcbaft, Zurit. trin'a
ter, m. -s, - drinker; dronkaard, drankzuchtige. t rin'teraiiit, 1. = herstellingsoord
voor drankzuchtigen. trintleft = die stevig
kan drinken. ZvinEttalite, w. = veldflesch.
trinEgaft, tn. = geregeld bezoeker van een
drankhuis, habitué.
trint'llgeftifj, 1.; ', gauge, 1.; .getb, 1. = drinkllvat; -gelag; -geld (fooi).
XvittEllnefetifttaft, DJ.; .4atte, w.; ', born, 1. =
drinkligezelschap (-partij); -hal; -hoorn.
trint'lltieb, 1.; :tuft, W.; .Mate, tv. = drinkillied;
-lust; -schaal (-beker).
Vint'fpruch, m. = drinkspreuk, toost, dronk.
trint'Itube, tv. = gelagkamer. trintloafier,
1. = drinkwater.
trio, 1. -s, -s = trio, driestemming stuk.
triole, iv. -, -n. = triool.
triPang' zie Zrepang.
I. tri'Vel, m. -s, - = tripel, polijstaarde.
II. Vi'Vel, m. -s, - = tripel (drievoud, in
't whist).
tri'Oetattiana, w. = triple alliantie, drievoudig
verbond.
tri'intn, 1dyw. (1.) - polijsten.
triOtie'ren, id)tv. (1.) = tripleeren, verdrievoudigen. ZriOlit', tv. -, -en = tripliek,
tweede verweer. t vi'Olutn, 1. -s, ..la =
triplum, drievoud.
tri'Poli6, 1. = Tripolis. ViOotita'ner, m. -s,
- = Tripolitaan.
tri4r0e(1)n, Rim. (b.) = trippelen, trappelen;
druipen, morsen. trip'Oer, m. -s - =
druiper.
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ZriPpltrill, I. = Trippstrill (plaatsje in Zwaben);
get) nad) Z. ! = loop naar de maan!
t ri011ybott, 1. -s, .. ten u. ..ta =
triptychon, triptiek (driedeelig altaarstuk),
drieluik.
Xvirelne = Zriere.
trift = triest, treurig, droevig.
trilon, M. -en, -en = triton.
t ritt, m. -(e)s, -e = pas, stap; voetspoor;
trap, schop; voetplank; trede, opstap; (aan
naaimachine, orgel e. d.) trapper, pedaal; (aan
fiefs) step; Z. batten! = den pas markeeren!
ot)ne Z.! = in 't gelid vrij 1 Z. gefai3t1 = in
den pas! einen Meru, 1d)weren Z. haben =
een vasten, zwaren stap hebben; vgl. 6 cb ri tt.
tritebrett, 1. = treeplankje, trapper (van een
machine bijy .); tree-, loopplank, plankier. %rift'.
*ate, tv. = pedaalharp. trittleiter, ro. = trapleer. trittliegel, 1. = voetspoor, -stempel.
XrittlueMet, tn. = verandering van den pas.
ZriumOir, m. -(e)s, -e = triomf, zege(praal). triunt#Oalor, m. -s, ..to'ren =
triumfator. %rium$j'bogen, m. = triomfboog, eereboog. trinutOtOe'ren, idyw. (b.) triumfeeren, zegevieren, jubelen.
trinutOtriltieb, 1.; .f Ante, to.; Ptuagen, m.; qua,
m. = triumfillied; -zuil; -wagen (zegewagen);
-tocht.
t riunt'Uir, m. -s u. -n, -It = triumvir,
drieman. triumUirat', 1. -(e)s, -e = triumviraat, driemanschap.
tribiar = triviaal, gewoon, alledaagsch, plat.
tritiatitiit, tv. -, -en ----- trivialiteit.
trocOtiliM - = trochelsch. troctil'ub, m. -,
.. obtien = trochee, trochetts (een versvoet:--#).
troeten = droog; dor, geesteloos; im t.. en
ritien, auf bem t.. en iein = veilig geborgen
zijn, 't goed hebben, geen zorgen hebben;
auf bem t.. en liten = vastzitten, erg in de
verlegenheid zijn; t. riten = droog zitten, op
een droogje zitten; ins t.. e bringen = uit den
reden brengen, zetten; bas t..e &ebed =
't couvert zonder wijn; t.. er 9Becbiel = promesse; vgl. Schlifd)en.
troclenlIboben, m.; :butt, 1.; 'boa, 1. = droogllzolder; -rek (-plank); -dok.
Voclengentiile, 1. = gedroogde groente.
troetenheit, ro.- = droog-, dorheid; droogte.
troclentammer, w. = droogkamer. troclen.
lemma, ro. = drooglegging, -makerij. true/ens
mat, 1. = inhoudsmaat voor droge waren.
t roetenntaittilne, m. = droogmachine. trot'.
tenofen, m. = droogkachel. 5'roclettplatte,
w. = droge plaat (lot.).
% roefettIVIat, m.; sittinber, in.; .tooOner, m. =
droogliplaats; -rek; -wooer.
truct'nen, ichro. (f).) = (af)drogen, droog maken;
ft., (1.) = drogen, droog worden. tvotrniO, w.
- droogte.
trob'bet, to. -, -n = kwast; pluim; ook =
Zrottel. trob'belmiitie, w. = pluimmuts.
trWbet, nt. -s = rommel, prullen, vodden,
uitdragerij. t rü'belbube, w. = uitdragerij.
trabetei', ID. -, -en = oude rommel, uitdragerij; getreuzel, gezeur. tra'belfrau, ro. =
uitdraagster. VO'bellianbet, tn. = uitdragerij.
t ra'bettrant, m. = uitdragerij; oude rommel,
prulleboel. VO'bettoare, to. = oude rommel,
prullen. trO'beintann, m. = uitdrager. trO's
belmartt, m. = rommelmarkt. trB'beln, Rim.
(b.) = handel drijven in oude kleeren enz.;
talmen treuzelen; mit ettv. t. = met lets to koop
loopen, sjacheren. trO'beltueib, 1. = uit-
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draagster. Unger, m. —s, — = uitdrager,
kleerkoop; treuzelaar.
Vo'ev, m. —s, — = Trojaan.
Von, m. —(e)s, ZrOge = trog, bak, vat, kuip.
VO'neti§ett, —s, — = trogje, bakje.
Xvogtobtit', tn. —en, —en = troglodiet, holbewoner.
Trojaansch. Vola, 1. = Troje.
trtrig
Zrojalter, m. —s, — = Trojaan. trojaltift0
Trojaansch.
trolie'ren, Icl)w. (b.) = ruilhandelen.
Xvott, m. —(e)s, —e = gedrocht, kobold;
lomperd. Xroll'btuute, w. kogelbloem.
troliten, Icbw. (1.) = op een sukkeldrafje loopen;
(rond)slenteren; fidj tr. = weggaan, maken dat
men wegkomt, ophoepelen.
m. —s, —s = trolley.
Xvolitell (spr.:
ZrolleOltOtent, I. = trolleysysteem.
Volttibe, w. —, —it = waterhoos.
Vonentel, to. —, —It = trom(mel). Xvoututeleti,
w. — = getrommel. Vomintelfell, 1. = trommelvel; -vlies. VonenteITIOOOrt, m. = trommelstok. trottentetn, Icbw. (b.) = trommelen.
Zrottetnellcbtag, m. = trommelslag; unter Z.
= met slaande trom; bij trommelslag.
VottentellIfdplitfier, m.; +genet (.ftod), m. =
trommelllslager; -stok.
ZroutInettoirbel, m. = tromgeroffel.
Zromatete zie Zrompete.
Xvoutm'ler, m. —s, — = trommelslager.
= trompet; vgl. b lai en.
—,
ZrotttOeite,
trontOetett, Id)w. (b.) = trompetten.
ZrontOetettOrtuut, m.; •bttifer, m.; .inOtnitt,
m.; .renifter, f.; •4411, m. = trompetliboom;
-blazer (trompetter); -bloem; -register (lawnhoren) ; -geschal.
XrontOetettitot, m. = trompetgeluid, -geschal.
Xvontpetentuftt, m. = fanfare. VoutOeter,
m. —s, — = trompetter, hoornblazer. Xrout.
#eterforOO, = fanfarekorps. XromOe'ter.
ftildeett, = stukje, deuntje op de trompet,
trompetstukje. Xroutpetertifib, m. = kleine
bijtafel, kindertafel.
Vo'Oe, to. —, —tt = 1. troop, figuurlijke nitdrukking; 2. Z. . n = (ook) tropen, keerkringen.
tro'Oettfeft = tegen de tropen bestand.
Vo'OettllfroOt, tr.; •gegettb, w. = tropische
vrucht; tr. streek.
Vo'Oettfotter, nt. = tropekolder, tropewaan.
Zro'Oettillanb, 1.; •Offattie, tr. = trope-, keerkringsIlland; -plant.
Zr044, m. —(e)s, Zri)pfe = sukkel, sul, onnoozele
bloed, hals; [drop, droppel]. VoOrbab, I. —
druip-, stortbad. troOrbar = vloeibaar.
VoOrbarreit, — vloeibaarheid. Zroe•
butt, druipplank. tr5Oletn, ftbw. (b. u. f.)
= droppelen, druppelen; druipen.
I. %toOlen, m. —s, — = droppel, drup(pel);
fteter Z. Obit ben Stein (aus) = de droppel
holt ten slotte den steen nit, de aanhouder wint.
II. troOlett, fd)w. (1). u. 1.) = droppelen, druppelen, druipen.
troOlettivelle = druppelsgewijze, bij droppels.
VoOfirtairbe, to. = druppelfleschje. ZroOr.
druipsteen.
ftettt, m.
= trofee, zegeteeken.
ZroOird'e, to. —,
tvolii40 = tropisch: figuurlijk; vgl. Zr op e.
. .pen zie rope 1.
Zro'Outh m.
I. Vot, m. Zroffes, Zroffe = tros, (leger)trein;
w. —,
menigte, gevolg, sleep. II. Vet,
Trorien = tros, zwaar scheepstouw.
VotIttbe, •home, •rnet§t, m. = trosjongen,
-boef, -knecht, treinsoldaat. ZrofrOfer0, 1.
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trospaard. Voffrnagen, m. = pak-, troswagen.
croft (met J), tn. —es = troost(woord); [hoop];
Z. [penben = troost schenken; er tit nicbt (red)t)
bet Z. .e = hij is niet (heelemaal) wijs, snik;
butbu bet Z.. e? = ben je wel wijs? ben je gek?
troftlutv = tr o it ltd). troft'bebiirftig = troostbehoevend. Zroft'brief, m. = troostbrief.
tralten, fd)to. (b.) = troosten; eitten, ficb fiber
(2lif.), wegen eines Tinges t. = iem., zich over
iets troosten. ZrO'fter, m. —s, — = trooster;
Heilige Geest; ranselstok; ein alter Z. = een oud
boek. Zrolte6Wort, 1. troostwoord; Z.. e =
(ook) troostredenen. traftlitt = troostelijk,
(ver)troostend. troftloil = troosteloos, ontroostbaar, wanhopig. Volftoftgleit, w. — = troosteloosheid, wanhoop, wanhopige toestand.
Xroftirebe, w. = troostrede, -woorden. troft.
reitt = troostrijk, -vol, vertroostend. ',Eroft'm
fcbreibett, = troostbrief. ZroftlOretter, m. =
trooster. Xroft'lprucb, m. = troostspreuk,
-woord. XrD'itung, tr. —, —en'= vertroosting,
troost. troftbott = troostvol, -rijk. Xvoft'.
Wort, [. = troostwoord vgl. Zroftesw or t.
tra iten, Icbw. (b.) = (gwst.) toeten.
Zrott, m. —(e)s = draf ; gebt) fatten alien
Z. = de oude sleur. Vete, to. —n = (gwst.)
wijnpers. Zroftet, m. —s, — cretin,
(kropmensch), onnoozel mensch; idioot, suffer,
halve gare; mal schaap. troetelthid)w. (I).) =
trippelen. trot'ten, trottie'ren, Icbw. (b.) =

draven.
Zrottaie (spr.: trottoaar), 1. —s, —e = trottoir.

I. Vol', m. —es = koppigheid, eigenzinnigheid,
weerbarstigheid, stugheid; einem Z. bieten =
iem. trotseeren; bit 3um Z. = u ten spijt; ber
Stritif Sum Z. = spijt de kritiek. II. troth
$riip. mit Tat. (u. mit Oen.) = trots, in (ten)
spijt, ondanks; t. bem 9legett (t. bes 9legens) =
ondanks den regen; t. allebem = toch, nochtans,
met dat al, desniettegenstaande; bas ner[tet)t
er t. einem = .. zoo goed als de beste.
tro4bem' = toch, nochtans, met dat al; t. er
gan3 gut treif3 = hoewel, ofschoon hij
trotlen, Icbw. (h.) = (bet Oefabr, hem Sturm)
trotseeren, braveeren, 't hoofd bieden; auf
fatten 91eicbtum t. = zich op zijn rijkdom
laten voorstaan; (auf feitte ftraft) steunen;
mit einem t. = tegen iem. mokken. Votler,
m. —s, = aanmatigend mensch. trotaig =
stug, stroef, norsch, koppig, eigenzinnig,
weerbarstig, [aanmatigend, driest, hooghartig].
trotliglicb zie troi3ig. VoCiopf, m. =
stijfkop, stug, onhandelbaar mensch, dwarshoofd. trolytOOfig = stijfhoofdig, stug, onhandelbaar, dwars. Xrotrotaut, I. = pruilend
gezicht, bokkepruik. Zrotrtointel, m. =
pruilhoekje.
Voubabouri (spr.: troebadoer), m. —a, —e it.
—s = troubadour, minnezanger.
Zroupier' (spr. : troepjee), m. —s, —s = Croupier, oude soldaat.
Zrouffeau' (spr.: troessoo), m. —s, —s =
trousseau, uitzet.
trilb zie e I. trtib'augig = slecht ziende.
I. trii'be = troebel (water, bier); triest, betrokken (lucht, weer, dag); wazig, dof (spiegel,
oog); droevig, treurig (stemming, uiterlijk, blik,
lit gut
ondervinding, tijding, bestaan) ; im
fifcbett = in troebel water is 't goed visschen.
— = ('t) troebele, triestigheid;
II. [Xrii'be,
droefheid.]
Xru'bet, m. —s, — = verwarring, drukte.
trii'bett, fdp. (b.) = troebel maken; doen
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betrekken, dof waken, verdonkeren ; bedroeven ;
oordeel, den blik) benevelen; (de zielsrust)
storen; er trust fein aBliffetd)en = hij doet
geen vlieg kwaad; fie§ = (van vloeistoffen)
troebel worden; (van wat blinkt) dof worden;
(van den hemel, de lucht) betrekken, donker
worden; (van den geest e. d.) verward raken,
zich verduisteren. — zie Ztilb e II.
trublie'ren, fd)tv. (b.) = in verwarring brengen,
troubleeren.
droefheid, droefenis,
[Xviibltid, u,. —
ellende]. Xvilfelat, —e, (soms) X., 1.
—5, —e = droefheid, droefenis, ellende, tegenspoed; Z. blafen = treurig zijn, een ongelukkig gezicht zetten. trabletig = treurig,
triest, jammerlijk, beklagenswaardig, ongelukkig.
m. = droefheid, droefgeestigheid, somberheid. = triest,
droefgeestig, somber. Xra'bung, w. —, —en =
verduistering, beneveling, verstoring.
drossaat
Zruc§lefi, m. ..feffen, ..feffen
(vorstelijk beambte, die 't oppertoezicht over
keuken en tafel had); drost, drossaard.
Xrud'Itifteut (spr.: trOk ..), 1. = trucksysteem,
gedwongen winkelnering.
Xrub, —, —en = Zrub e. Xrub'i§en, 1. —s =
Truitje. Xvu'be, w. —tt = Truida, ook =
Z tub.
tru'betts, fd)tv. (b.) = rollen ; (bet!) dobbelen;
fid) f. nor 2acbett = omvallen van 't lachen.
= truffel.
Xvilflet, to.
Xriiffelliboben, m.; .§uttb, m.; .jagb, m.;
ijdger, m.; quifjt, w. = truffellIgrond; -zoeker
(-hond); -jacht (truffelszoeken met honden);
-zoeker; -teelt.
triiffeln, fcbtv. (b.)
truffelen, truffeeren.
%rug, m. —(e)s bedrog, bedriegerij. Xrug'.
bilb, 1. = drogbeeld, schim. Xrug'belbe, tv. =
(bot.) bijscherm. trii'gett, ft. (b.) (id) tttge,
frog ; itege;
getrogen) = bedriegen, misleiden; bie boffnung, bet ecbeitt ttilgt hoop,
schijn bedriegt ; (ba y faun nid)t) missen. triVge.
rift§ = bedrieglijk. Xrug'geftet, w. = schim,
spookgestalte, drogbeeld.
valsch. —, —en = bedrieglijkheld, bedrog. trugled = oprecht, zonder
bedrog. Xrug'101u11, m. = drogreden, sofisme.
bedrog, bedriegerij, illuzie.
Xruelverf, 1.
—n = (ouderwetsche) kilt,
Xvu'Oe, tn.
koffer; halve kar (steenkolen).
= meid, wijf.
Xrulle, tr.
Xrum zie Ztumm.
Xruuteatt' (spr.: trumoo), m. —s, —s = trumeau,
penantspiegel.
Xruutm, m. u. 1. —(e)s, Zriimmet, [Trumme,
Zriimme] = (obb.) (afgebroken, afgesneden)
stuk, stomp, eind; (ook: Zvuut, Viinter) zijgang
(in een mijn); in einem Z. = aan den stuk,
onafgebroken; er fantt bay Z. nicbt finbett =
hij kan 't begin niet vinden ; vgl. Xviitteuter,
q31. overblijfselen, brokstukken, puin,
puinhoop(en), rulne; es gebt 5u Z. .n = te
niet, verloren, 't vergaat, 't vervalt; in Z.
fd)lagen in stukken en brokken, in splinters
slaan; vgl. [Thint'uter, m. —n = overblijfsel, brokstuk, rest.] tram'uterartig =
rulneachtig, bij stukken en brokken, fragmentarisch. Xraut'utergertette, I. = agglomeraat,
breccien. triint'utertiaft = rulneachtig, vervallen, als een puinhoop of rulne (er uitziend).
Xrilut'utertinufe, tn. = puinhoop, rulne.
tribulttertt, fcbtv. (b.) = (zelden) in puin doers
vallen; t., (f.) = in puin vallen.

Xrumbf, m. —(e)s, Zriimpfe = troef; ben
1e3ten Z. ausfpielen = zijn laatste troef uitspelen (ook fig.); einen Z. auf (9iff.) fet;en s iets
met een krachtwoord trachten te bevestigen,
er een knoop op leggen. %ruutorag, I. =
troefaas. trunWten, fcbto. (b.) = (af)troeven
(ook fig.). Xrutttefarbe, = troef(kleur).
Xrumefarte = troefkaart.
Xruttf, m. —(e)s, Ztiinfe = dronk, teug, slok,
drank, ('t) drinken, dronkenschap; er tat einen
Z. hij nam een teug; falter Z. = (te) koud
drinken; auf einen Z. = in den teug; bit
Z..(e) = in de roes, in dronkenschap; vgl.
erg eb en I. trutt/ett = dronken (ook fig.).
dronkaard.
Xrun'tenbotb, m. —(e)s, —e
= dronkenschap. trunf'm
ZrititleitOeit, to.
f a ltig = drankzuchtig. Xruttrfalligfett,
— drankzucht. tutu/left: t. Fein goed
tegen den drank kunnen. Xruttnui§t, tv. —
drankzucht. XruttrlikOtige(r)=drankzuchtige.
Xrubb, m. —s, —s = troep, menigte (93lettid)en,
Stinber, .5i:tinter); troep (kleine afdeeling soldaten). Xrublte, tv. —11 = troep (manschappen van een bepaald waken, tooneelspelers,
akrobaten e. d.).
XvuOtettilaudtiebuttg, tv.; ibetveguttg, w.;
gravOer ( ateit), m. = troepetilichting; -beweging ; -afdeeling (-korps).
XrutrbettKatt, w. revue. Xrub'bettiibungli.
eta), m. = exercitieveld. truWtveife =
troepsgewijze.
—n = kwabaal.
Xruft (spr.: trOst), m. —es, —s = trust.
tn. = trustljbank;
•gelettit§aft,
Zruit'llbant, ID.;
-maatschappij.
Zreu.
Xrultee' (spr.: trOstie), m. —s, —s
banber.
XrutlittOtt, m. = kalkoen(sche haan); (gwst.)
boterham met Duitsche kaas. Xrufbentte, tv. =
kalkoensche hen. Xrut'Oubn, f. = kalkoen.
—n = dikkert(je).
Xruffitet,
[Xruti, m. —es, (nog in verbinding met
6 cb u ti, zie dit woord) , overigens = Zt o t. truf.
aett, trut'aig zie trot en, ttotig]. Xru#. nub
acf)u4sbattbutd, 1. = aanvallend en verdedigend
verbond. Xtulp *tub (160uCtvaffett, 931. =
aanvals- en verdedigingswapenen.
Cage eicf)t: dagen zicht.
X. S.
X1rbn'to, tn. —s, —s = sjako.
tsjapka,
Xict)tWrit, to. —, —s u. „fen
ulanemuts, ulanehelm.
= tsjardas
X114ariba10, X1tbar'bad, m.
(Hong. volksdans).
Ifebe'i§e, m. —n, —tt = Tsjech. tidie'e§i1c#
Tsjechisch. Xic§e'r§tiltatvarei bie = TsjechoSlowakije.
Xitfierrefle, m. —It — Tsjerkes, Cirkassier.
X1t§i'but, m. —s, —s = tsjiboek (Turk.
tabakspijp).
T-rail.
T-SCette, tv.
Xltbifu, 1. = Tsjifoe
tsetsevlieg (Afrik. steekvlieg).
Xletleffiege, w.
t. t. (titulo toto) = mit nolIem Zitel.
.. ben u. —s = tuba, bazuin.
Xtebn, in.
—tt = tube.
Xu'be, to.
Xuberlet, to. —tt = tuberkel, knobbeltje.
tuber/Wad' = tuberkuleus. Xubertuttele, tv.
— tuberkuloze.
= tuberoos, herfsthyacinth.
Xuberole, to.
Xu'bud, m. .. ben = tube, koker, verrekijker.
udj, f —(e)s, Zild)et, (Zucbfortett:) —e

=

(stofnaam) doek, taken, (ebb.) linnen; (voorwerpsnaam) doek (hale-, zak-, handdoek enz.);
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(tafel-, bedde)laken: 3weierIei X., bunter X. —
uniform, militair(en); ameierlei X. tragen =
soldaat, militair zijn. tudrartig = lakenachtig.
Zutirbeveitung, m. = lakenbereiding, -fabrikatie. Zucirede, tn. = zelfkant. XirobetMen,
1. —a, — doekje. tuit ten = lakensch.
Zutb'llfabrif, W.; =tabtitation, w.; .farbet,
nt.; .ftirberei, W.; =fieKtift, 1.; =bale, w. =
lakenllfabriek; -fabrikatie; -verver; -ververij;
-winkel (-magazijn); -hal.
m.;
Zuc41Manbel, m.;
w.; =inbubtrie, w. = lakenflhandel; -koopman
(-fabrikant); -magazijn (-winkel); -Industrie.
Xtublarbe, w. = weverskaarde (plant). Xnefr.
fleib, 1. = lakensch kleed, 1..e japon.
Xucfrillaben, m.; =lager, 1.; =maker, m. =
laken!Iwinkel; -magazijn; -fabrikant (-wever).
Zutb'utatttel, m. = lakensche mantel. Zucir=
manufattur, m. = lakenfabriek. ZuWttabel,
w. = doek-, dasspeld.
ZurV[Preffe, w.; grabtnen, m.; grafe0, m. =
lakenbers, -raam; -ras(-serge).
lakensche jas.
XutiVrod, m.
ludrIffebere, ro.; . 1t§ever, m. = lakenljschaar;
-scheerder (droogscheerder).
tileOtig = bekwaam, knap, handig, uitstekend,
degelijk, geschikt; flink, ferm.
w. — = bekwaamheid enz.
ZuMvalrer, m. = lakenvoller. Zue§itnaren, $1.
= lakenstoffen. Xtufflueber, m. = lakenwever.
lakensch vest.
Vittloefte, W.
Zud, m. —(e)s, Vide = (owl en nog ebb.)
leelijke streek, poets. Zfiele, m. —n =
arglist, boosaardigheid; lage, valsche streken,
slinkschheid, geniepigheid. Xiiefebelb, m. =
valschaard, geniepigerd, pestkop.
tuelen, idun. (1.) = kloppen, tikken; (van de
hen) klokken.
(b.) = (einen) beetnemen, plagen.
tildf0 (sours : tudii§) = slinksch,
arglistig, geniepig; boos, nijdig; koppig (paard).
tudien zie tucfen.
Zu'ber, Zil'ber, m. —s, — = touw (em vee op
de weide aan te binders). tu'bevn, icfm.
(b.) = vastbinden.
tufsteen.
Zuff, m. —(e)s, Zuffitein, m.
= bedrijvende vorm.
zulernt,
Xiiftelei', w. —, —en = peuterwerk; haarklooverij. With*, (d)w. (b.) = peuteren; zich
(met beuzelingen) 't hoofd breken.
Zu'genb, w. —, —en = deugd; goede eigenschap ; vgl. u g en b, !tot. Xu'genbbafw, w =
weg, pad der deugd. Xu'genbolb, m. = brave
Hendrik, heilig boontje. Xtegenbbunb, m. =
Tugendbund (vaderlandslievende vereeniging,
1808-1809). tu'nenbbaft deugdzaam,
braaf. Zu'oenbbetb, m. = voorbeeld van
deugd. Xu'eenbralb, 1. zie Zugenbbelb.
Zu'aenbiefge, w. = moraal, zedeleer. Xu'nenb=
layer, m. = moralist. [tuigeublid) = deugdzaam, braaf]. tu'genbreic§ = deugdrijk.
[tu'Renblant = deugdzaam; (titel) eerzaam].
Xu'genbOtropfen, m. zie Zugenbbelb.
Zu'Renbfpienel, m. = model van deugd,
(ook) brave Hendrik.
Zutlevi'en (spr.: twi..) = Tuilerieön.
7.4tran', m. —s, —e = toekan, pepervreter.
tultrfi zie tuttlicb.
wollen znigelinc.r.sZulifantlben, I. —s, —
kleedje, wolletje.
XuIp e.
lutiOa'ne,
m. —s, —e = tule. Vill'fabritattt, m. =
tulefabrikant.
VAN
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—n = tuit; pijp (voor kaarsen e.d.).
m. = tuitdeksel.
Xiilligarbine, w. = tulen gordijn. Xiiit'§attbet,
m. = tulehandel. 1. = tulen japon.
V1111014e, tu. = tulen kant.
—n = tulp; kokkerd (news);
Xttl'Oe,
bierglas, potje. Xttl'Oettart,
= tulpesoort
tut'Oenartig = tulpachtig.
Zurpenfibaunt, m.; =beet, i. •, =Hatt, I.; =floc,
m. = tulpeflboom; -bed; -blad: -bloei.
Xul'Oettitengel, w. = tulpesteel; einen mit
bem X. minfen = iem. een niet te misvatten
wenk geven, vgl. Winf. Zul'pettauMt, w. =
tulpeteelt. Zul'Oettittliebet, w. = tulpebol.
Zunt'utel, m. = (gwst.) duizeling, bedwelming,
roes; beker, tumbler. tumlneln, icbro. (ft) —
(en glferb) oefenen, be-, afrijden; [(be)werken,
plagen, dartelen, druk zijn] ; fiet t. = druk zijn,
druk heen en weer loopen, zich haaeten, zich
reppen; dartelen, stoeien. Zum'mciplath m. =
ren-, rijbaan, plaats van samenkomst, speelplaats ; X. ber 2eibenitaften = waar de
hartstochten vrij spel hebben. Zuminteltaube,
= (dui f) tuimelaar. Zummler, Xiinnier,
m. —s, (dull en visch); Zumutler
= (ook) tumbler.
Xu'utor, tn. —5, ..mo'ren = tumor, gezwel.
(water)plas, kuil met
m. —s, —
vuil water.
Zumule, m. —(e)s, —e = tumult, onrust,
getier, drukte, opstand. Znmultuant', m. —en,
—en = tumuitmaker, oproerling; levenmaker.
tuutultua'tild) = tierend, razend, wanordelijk.
tumultuie'ren, fcbw. (h.) = tumult maken,
tieren.
„It = tumulus, aard-, grafZulnulub, m.
heuvel.
I. tun, unr. (b.) (id) tue; tat; bite; tu(e)! ge.
tan) = doen; Gala an bas 11en t. = zout
aan (bij) 't eten doen; id) fawn nid)ts bait* t. —
er niets aan doen; (bas aBetter) tut aud) etw.
baps= werkt, helpt ook mee; (eine alte Eiite)
tut aud) = is ook al goed; Warier tut ea
freilicb nid)t = 't water doet 't hem niet;
bas IA fit lid) nit* t. = dat gnat niet, is ondoenlijk;
een gil geven, een kreet uiteinen et§vel t.
stooten; t. Ste bocb nid)t fo = maak toch niet
zooveel komplimenten; To unb f o t. (betriibt
freunblicbt t.) zoo en zoo doen; (Ste milieu
nid)t,) mit mem ale es au t. baben = met wien
U te doen hebt, wien U v66r hebt; id) fiabe
t., ball id) 't kost me moeite ...;
114 t.: to bid) nur nid)t hou je maar niet zoo;
es tit um il)n getau = 't is met hem gedaan;
vgl. 9Ibbitte, 91usiprucb,
einbalt,
eintrag,
er n)
tiimung,
(befallen IT,
(bettilge, funb, leib I, mbglid),
91et, recbt I. id)On, iibrig, R8er3icbt,
Witte, milieu I, 3ug, 3uleibe e. a. II. Xun,
1. --5 = doen • lein Z. unb .2ailen, Z. unb
Zreiben = zijn doen
'
en laten, handel en wandel.
[Xiitut, m. —es, —e]. Xfuerbe, m. —n =
kalk(laag), (wit)kalk, (fig.) vernis, mooie
schijn; nicbts als X. = 't ligt er maar bovenop,
't is maar een vernisje. tiin'cben, icluv. (b.) =
witten, kalken, pleisteren. Xiin'eber, m. —s,
—
witter. tiin'e4ern = Hind) en Xiindr=
witkwast. Xiincbituert, 1. — ('t)
m.
witten, stukadoors-, pleisterwerk.
bren • = toendra, moerasZutt'bta,
steppe.
Zunelier, m. —s, — = Tunezer. tuneltfe0 =
Tunezisch.
40
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Zuun'tteitt, in. = tung-, zwaarsteen.
Zustaulen, 431. = Toengoezen. tuttou'llicij =
Toengoezisch.
Zulti4tgut, m. —it. —(e)s, --(e) = deugniet.
Melina, w. —, —fen u. —s = tunika, lang
onderkleed, mantel.
Zun'te, w. —, —it = jus, (braad)saus. ZunEel,
1. = zacht el. tun'ten, fd)m. (b.) = doopen,
stippen, soppen; (aft.) dutten. Zuttrtialit4ett,
1. = sauskom.
tu(tt)'lit§ = doenlijk, to doen, mogelijk.
Zutenet u. Zinnia' (met 1), m. —s, --u. —e
= tunnel.
Zubt, m. —(e)s, —e = stip, vlekje. ZuOr=
balt4ett, 1. = inktballetje (van de graveurs),
tampon. xiiorc4ett, I., ZiWtet, m. u. 1.,
Zlib'tattiest, 1. —s, — = stip, tittel, punt,
vlekje; bas Z. auf bas I feten = 't puntje
op de i zetten, de laatste hand aan iets slaan;
bis aufs Z. = tot in de kleinste kleinigheid,
uiterst. tiWf(e)1111 = gestippeld, gevlekt.
Hilileitt, itm. (b.) = bestippelen, pointilleeren.
tutilen, idpu. (1).) = aanroeren, (aan)tikken;
aanstippen, betten; stippelen.
VW, w. —, —en = deur, (van rijtuig) portier;
bas examen ift nor ber Z. = staat voor de
deur; mit her Z. ins 5aus fallen = met de
deur in huis vallen; man fucbt feinen Witter
ber Z., wenn man nid)t felber babinter gewefen
ift = zoo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten;
vgl. 9Ingel, febrett, Stub', Zor II.
Zu'van, f. = Toeran, Turkestan.
%Remind, tn. = deurhengsel, -duim.
turtt'ulitit = Toeransch.
Zuv'batt, m. —5, —e = tulband.
Viebattb, 1. = deurhengsel.
Zurbrite, m. —, —n = turbine.
Zli've zie Zlir. Ziir'elittaffung, w. = deuromlijsting, -kozijn.
Ur, (spr.: WI), m. —a, —s = turf, renbaan,
wedrennen.
Zlietelb, 1. = paneel. Zliv'tlitott, tn. = dag
(dikte van 't hoot van de deur). Zlivilligel,
m. = deurvleugel. Ziirliiitung, w. = paneel.
VWlutter, 1. = lijstwerk. Ziir'gentatbe, f. =
deurschildering, stuk boven een deur. Ziiriges
rittt, f. = deurpost. Zliegerlift, 1. = (deur)kozijn. negetintb, 1. = bovendorpel. Zile"
Riebel, m. = fronton. Ziirigriff, m. = deurknop. Zlietyliter, m. = deurwachter, portier.
turin', 1. = Turijn. Zurilter, m. —s, — =
Turinees.
Zilete, m. —n, —n= Turk. %Adel' ble=Turkije.
:bagel, m. —s, — — (blind) geluk ; vgl. Zorfe I.
ZRetenbuttb, m. = tulband (hoofddeksel);
Turksche lelie. Ziietenfriem m. = Turkenkrijg,
oorlog tegen de Turken. sZilvitenfabel, m. =
Turksche sabel. Zliv'teitfr§al, m. = (ouderw.)
omslagdoek. Zlietentum, f. = islam(isme).
Vietenang, m. = veldtocht tegen de Turken.
Zurlertatt, 1. = Turkestan, Toeran.
Ziietette, tu. = deurketting.
Zlietin, w. —, —nen = Turkin, Turksche.
Zlirtl&v, m. —es, —e = tiukoois.
Egetaett = turksche
MOW§ = Turksch; ere
tarwe, mats; t..e Zolyte = pronkboon.
Zlielltlinte, w.; =Halite; m.; =Iontatt, m. =
deurlIklink; -klopper; -kontakt.
Zurito, in. —s, —5 = turko.
Zunis, m. —(e)s, Zitrme = toren (ook als
gevangenis); (schaakspel ook) kasteel.
Zunnalittqfteln), m. —(e)s, —e = turrnalijn,
aschtrekker, Ceylonsche magnet,

Zurd)e.

Zurittlau, m. = toren(bouw); vgl. Zabe I.
tlir'uten, 1d)w. (1.) = torenhoog opbouwen,
opstapelen; einen t. = (oud en nog 103)3.) in
den toren zetten; (114) t. = zich verheffen,
verrijzen; zich ophoopen. neuter, m. —s, —
= torenwachter, -blazer; (ook) cipier. Zone's
'Atte, w. = haan van den toren. Zurnetalte,
nt. = torenvalk. turtit'fbrittig = torenvormig,
-achtig. Zurin'illoite, w. = torenklok. tutu'.
ftecir = torenhoog. Zurnt'bObe, w. = torenhoogte, hoogte van een toren, verbazende
hoogte. Zunn'Oftter, m. = cipier. ZurntInotit,
m. = torenbal (boven op). Zurnetraut, 1. =
torenkruid. Zurnt'IMiff, 1. = (ram)torenschip,
monitor.
Zurnt'llAtualbe, m.; =fpilie, tu.; =Or, tu. =
torenlIzwaluw (gierzwaluw); -spits; -klok.
Zurneberlleti, f. = kerker onder den toren.
verlies. Zurnetutittter, m. = torenwachter.
Zurnt'iltute, w. = torentinne.
Zurn'auttatt, w. = gymnastiekgebouw, -school.
Vinci' = Zurnier. tur'nen, film. (1.) =
turnen, gymnastizeeren; (berl. ook) loopen.
Urine; m. —s, — = turner, gymnast. fur=
nerd', w. — = turn-, gymnastiekoefeningen,
('t) turnen, ('t) gymnastizeeren. turlterlfeb =
gymnastisch, turn... Zuenerfcbatt, w. =
turn-, gymnastiekvereeniging.
Zurn'lltaftrt, w.; "gat, 1.; =Odle, w. --gymnastieklireisje ; -werktuigen; -zaal.
Under', 1. —s, —e = toernooi. %urnier'babn,
tu. = =plat. Zuritier'bant, m. = kampprijs.
turnie'ren, Pm (b.) = een toernooi houden,
aan een toernooi deelnemen. Zurnierlattie,
w. = toernooilans. turnierIntitift = overeenkomstig de wetten van 't toernooi. %under'.
010, m. = toernooiveld, krijt. Zuritierlireib,
m. = kampprijs. Zurnier'rentten, f. = caroussel-, ringrijden. Zurnieerlditer, in. = kamprechter. Xurnierlarante, tn. = afsluiting van
't strijdperk, krijt. Zurnieripiel, 1. = toernooi,
steekspel, caroussel. Zurnieetuaffen, VI.,
=pug, 1. = toernooiwapens.
ZurItio (spr.: tOr. . .) m. —s, —s = raap.
%urn'tunft, w. = gymnastiek, turnkunst.
Zurit'Illebver (=uteitter), m.; =Olaf), in.: sriege,
w.; +tat, m. = gymnastieklionderwijzer;
-plaats; -afdeeling; -zaal.
Zurn'Ijitunbe, w. ; "libitum w. ; aunterriC, in. =
gymnastiekPles; -oefening; -onderwijs.
Zurnfi've, w. —, —n = toernure.
Znettub, m. — = geregeld wisselende volgorde;
nad) bem Z. = op de beurt, in volgorde, volgens
den rooster e. d.; um niieber auf meinen alten
Z. iu locomen = om weer op mijn apropos to
komen. tueitubgenint = volgens den rooster,
beurtsgewijs.
Zurtellbereitt, m.; =Wart, nt.; . 3eutl, 1. —
gymnastieklivereeniging; -onderwijzer; -toestel.
IiirlIOfftnittm w.; =Outten, m.; xvieget, m. =
deurIlopening; -post; -grendel (bovendorpel).
Zliellrittm m.; =febIliffel, m.; .1c§tuetle, tv. =
deurilring; -sleutel; -dorpel.
Zlietualt, m., =fliatte, w. = reet, spleet van de
deur. Vir'fteljer, m. = deurwachter, portier.
Zlielturs, m. = dekstuk (v. een deur), kalf.
Zueteltaube, w. = tortelduif.
Zlietiertlelbuttm w. = deuromlijsting. VW=
barbang, m. = portiere.
Zug), nt. —es, —e = fanfare; (stud.) beleediging; t! = sti ook = Zufcbe
Zult4e, w. —, --n = kleurverf(voorteekeningen);
otineilidr Z. = Oostindische inkt,
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tuirbeln, fcbtn. (1).) = fluisteren, smoez(el)en.
tuliOen, Rim. (b.) = tot zwijgen aanmanen, stl
roepen, sussen; (ben 8ranb, einett 91.ufru1r)
blusschen, dempen; (eine 3eicbnung) (met
Oostindische inkt) wasschen.
tuft§ie'ren, film. (b.) = toucheeren, aanraken;
beleedigen.
Zufrblaften, m. = verf-, kleurdoos. Zuft4'.
pint et, m = waschpenseel. Zuft§leietttung,
tv. = teekening in Oostind. inkt, gewasschen
teekening.
ZuWfulum, 1. —s = Tuskulum, buitenverblijf.
Zule, m. —, —n = toethoorn; ook = Ziile,
u). —, —n = papieren zak, peperhuisje.
Zuter, m. — = voogdij, voogdijschap.
tu'teu, fdm. (b.) = blazen, toeten.
Iiilenbutett, 1. = boeket in kornet.
Zut'Oorn, 1. = toethoorn, toeter.
Zu'tor, m. —s, ..to'ren = voogd, verzorger.
Vittel, m. (u. 1.) —s, —, Ziit'telMen, I. —s, — =
tittel, stip, puntje.
Zut'ti, 1. —(s), —(s) = tutti (alle stemmen).
Zuttifreti, 1. —(s), —(s) = tuttifrutti, allerlei.
Zioerbet zie Zweil.
ZWen'ter, m. u. 1. —s, — = twenter (tweejarig
paard).
ZWiele, to. —, —tt. = (nbb.) zijstraatje, steep,

fiber.

Zttlift, m. —es, —e = twist (katoengaren);
pruirntabak.
ZUmPate, m. —5, —e = timpaan, persdeksel.
ZOnt'patton, Zinn'Oanum, 1. —s, ..na = tympanum, handtrommel; trommelvlies; gevelnis.
X10 zie Zppus. Z..tflie, to. —, —n = tiepe,
gegoten drukletter.
ZOliboli, m. —s, —s = Tifoon (een gigant);
tifon, orkaan.
tt01)60. = tifeus. ZtrObuO, m. — = tifus.
ttrpix6artig = tifusachtig, tifeus. tn'Obuds
trod = aan tifus lijdende.
ttr4,iie4 = tiepisch.
Znpogra#0., m. —en, —en = tipograaf, letterzetter. lOpogra04ie., w. — = tipografie.
tiOogra'00110 = tipografisch.
Ztr4m6, m. —, ... pen = tiepe, tiepus : stempel,
voorbeeld, karakt(r.
Zt)ranii., m. —en, —en = tiran, dwingeland.
Zliratmei', w. —, —en = tirannie, dwingelandij. Ztyrasenenjor4, 1. = juk der tirannie.
Zbran'nenmorb, m. = tirannemoord. Wan'.
niK = tiranniek, willekeurig, gewelddadig.
tnrannifie'ren, Wu. (b.) = tirannizeeren.
Zirver, m. —s, — = Tyrier. tirrilM = Tyrisch.
tipmbeltiN = Tyrrheensch.
Z3, 1.: b'ts 3um Ietten T3 = tot 't uiterste toe.

it.
11, 1. = U; vgl. 1.

Wbelllitanb, m.; stat, tn.; stater, m. = mislistand
u. = unb. u. a. = unter anberm, unter (gebrek, bezwaar); -daad; -dadiger.
anb ern: onder andere (o. a.); unb anbere(s): Wbeitiitig = misdadig, kwaaddoend.
en andere (e. a.). u. a. = unb etbnlicbe(s): I. ii'beltuollett, unr. (b.) = (einem) kwalijk
en dergelijke (e. d.). is. a. a. C. = nub an gezind zijn. II. it'behoolten, 1. = onwelwillendanb ern .Orten: en op meer andere plaatsen,
heid.
en elders. ii. a. in. = unb anbre(s) met)r: ii'ben, fcbtu. (n.) = oefenen; (in)studeeren, repeen wat dies meer zij. u. el W. n. = um 9.tnttv art teeren; in (Dat.) geiibt fein = in iets geoefend,
wirb gebeten: antwoord verzocht, verzoeke
vaardig zijn; ((erecbtigfelt, Oebulb, Ottabe,
antwoord.
Oarmber3igfeit) oefenen; (eine glflicbt, Stunft,
—s,
—
=
kwaad,
euvel;
ongeluk,
I. It'bet, I.
niffettfcbaft) beoefenen; (Zugenb, glad)fid)t)
ramp ; verkeerdheid, misstand ; ongemak, kwaal ;
betrachten; tugenb ft. = (ook) de deugd
ein nottp ettbiges X. = een noodzakelijk kwaad; beoefenen; (Patti!) uitoefenen; (ein £ieb, eine
bas ift Dom a. = dat is uit den booze; fallen.
3ene) (in)studeeren: [feinen Gillen) volbes X. = vallende ziekte; non 3wel a..tt brengen; (Rad)e) oefenen; ( Oemalt) gebruiken;
bas fleittere tp liblett = van twee kwaden (Zerrat) an einem ii. = jegens iemand plegen];
't minste kiezen. II. Wiwi (Mi. u. 9Ibn.) =
fit§ 11. = zich oefenen.
slecht; onwel, naar, kwalijk, onpasselijk, I. ii'ber, q3rtip. mit Dat. u. %ff.: boven: (bas
misselijk; mir wirb U. = ik word naar, misselijk;
Q311b blingt) u. bem ecbranf = boven de kast;
babel wirb einem ii. = dat maakt je misselijk, nod) ii. ber trbe Rebell = nog boven aarde
ziek; ii. bran [ein = er slecht aan toe zijn;
staan; (er ftebt) bod) ft. mir = hoog boven mij
u..e Qaune = booze luim (bui), boos humeur;
(in rang, kennis enz.) ; (es fcbtvebt ein Ifttglild) it.
nicbt ii. = niet kwaad; etw. it. aufnebmen,
!einem batipte = boven zijn hoofd; — er rapt it.
auslegen, beuten = iets kwaad, verkeerd
alle empor= steekt boven alien uit; einem ii. ben
opnemen, uitleggen; (bas geftillt mir) nicbt ii. —
Stopf tuadgen = boven 't hoofd groeien; (mer
vrij wel; (er bat mir) Diel a.. es getatt = veel
bat ibn) ii. mid) geftellt, gefett? = boven mij
kwaad gedaan; a.. es Don einem reben =
geplaatst? bas gent ibm it. alles = dat gaat bij
kwaad van iem. spreken; fie ift U. auf inn 3u
hem boven alles; (bas gent) ii. meine Siretfte,
fprecben = niet goed over hem to spreken; ft. meinen Zerftattb (it. meinen tori3ont). ii.
cafes Erwarten = boven mijn krachten,
vgl. mitipielen, wobl I. e. a.
Wbetbefinbett, 1. —5 = ongesteldheid, onwel-, boven mijn verstand (boven mijn begrip),
zijn, (gevoel van) onpasselijkheid. trbeiteit, boven alle verwachting; ii. bie Krtafien reid) =
w. —, —en = misselijkheid, onpasselijkheid.
bovenmate rijk; ii. 40 Zabre alt, ii. bie Bier
3igen binaus = boven de veertig; [ii. bas
ii'betnelynten, it. (n.) = kwalijk nemen, ten
kwade duiden. ii'befuOut(er)ifc§ = kwalijk- alles = boven dat alles, daarenboven] : over:
(fie reid)en fid)) R. bem Orabe (bie Vinbe) =
nemerig, -nemend.

Aber.

628

bet feittes
over 't graf; (Rine 2eite) lag
(begners = lag over dat van zijn tegenstander;
= over zijn
ft. bem Rod (ttagt et einen
jas; (Stneeroittten) 1 ben R3etgett — over
de bergen; ber Tafel, u. Tifte wurbe
43olitif getreiben = over (aan) tafel werd aan
politiek gedaan; — (ber deg) gebt fi. ben Berg=
loopt over den berg; Tranen flier3en fi. Rine
Bangen (11); eine ftwere FOtilfung fam R. it)n
(//); er ftrecft (eine banb R. ttn aus Oh; wie
bas
fain* bu bas R. bid) gewinnen,
btingen? = hoe kan je dat over je hart krijgen?
es Muff mit eisfalt ft. ben hoiden = een koude
rifling loopt over mijn rug; R. ben 510 reten =
att
over de rivier trekken, zetten; beute
einen regieren, wad)en (1/);
Iage (//);
bas Qanb (ii); natbettlen, grfibeln,
Stanig
3attlen, laten, rid) fteuen, lid)
rpteten,
erbarmen, itaunen (it); frob fiber etw. (11);
(es hint)) fiber 1000 q3etionen (anwerenb) = over
de 1000 personen; aan: u. bet Taf el, A. Zircbe
wurbe olifd getrieben = aan (over) tafel, zie
boven; ber %that (einftlafen) bij
(onder) 't werk; fletig fi. ber /Irbeit feitt =
vlijtig bij 't werk zijn; binnen: R. ein Heine% =
binnenkort ; in: (et fiti) immet it. ben Oficbettt =
altijd in de boeken; ber 91ngrt (uergar3 er
ellen unb Zrinfen) = in zijn angst; met:
lange 3eit ii eta'. 3ubringen = lang met jets
bezig zijn; op: (fie fielen) fi. ibn bet = op hem
aan; (er mad)t) admiben admiben-----schulden
op schulden; ben Sieg einen bauonttagen =
op iem. behalen; [u. lintrag = op voorstel];
uit: bie Scbnut bauen, R. bie Strange fcblagen
= uit den band springen; zonder voorz.: (er
woI)nt ft. bem Iuffe = aan de overzijde van
de rivier; pfull R. ben Zummfopfl = 0, wat
een domoor 1 id) lier3 es ft. mid) ergeben = ik
verdroeg, duldde 't; (en tit) alle serge =
er van door; ben Tag, ben Sommer = den
heelen dag, den heelen zomer; bas gebt il. ben
Spar; dat gaat te ver; (bet 3naben) (ft U.
5 1u13 butt = meer dan 5 voet breed; (er lit) R.
eine T3 ote (geblieb en) = langer dan een week; (es
glib) U. (1000 13etionen anwerenb) = meer dan;
ein (bias R. ben Zurrt trinfen = te diep in
't glas kijken. II. fiber (Mo.): R. unb
blutenb geheel en al bebloed; R. unb U.
fcbmui3ig = geheel met vuil bedekt; et ift mit
R. = hij is mij de baas; bas ift mit ft., id) babe
= ik ben 't moe, ik heb er genoeg van;
es
Oewebr R.1 = over 't geweer!
fiberaelent, fcbw. (b.) = Licht beploegen;
inertia= te ver ploegen.
= overal; [over 't algemeen, over
't geheel, trouwens, ten minste] ; R. mit
breinteben = over alles meepraten; R. mit
babei rein = aan alles meedoen; eitt ftberall.
unb •nirgettbs = een rustelooze zwerveling.
fiberan'itrengen, (1).) = overspan'nen, te
zeer inspannen. itberan'fivengung, w. = overspan'ning. fiberantwortett, fcbw. (b.) = (over)leveren, overgeven. n'bevarbeit, w. = over1)eratt3ieben = laten o'verwerken.
werk; Sur
fiberar'beiten, fcbw. (b.) = o'verwerken,
retoucheeren; overwer'ken; ficb = zich
overwer'ken; fi'berarbeiten = er over werken,
o'verwerken (nl. over den tijd). itberafbeitung,
-, —en omwerking; overspanning.
it'berarntel, m. = over-, morsmouw. fiberaud'
= zeer, bizonder, buitengewoon, bovenmate.
it'berbau, m. = uit-, boven-, overbouw. fiber..
geheel bebouwen; ii'ber•
bau'en, rcbw. (b.)

nberfabliggelb.

bauen (er) boven bouwen; overbouwen.
ii'berbebalten, ft. (b.) = overhouden. it'ber.
bein, 1.— zenuwknoop, overbeen, (van paard)
schuifelbeen. it'berbett, 1. bovenbed.
filerbiegen Orb, ft. (b.) = zich over (lets)
buigen. fiberbielen, ft. (b.): einen fi. = hooger
bieden dan een ander; hooger inzetten (in
't spel); overtreffen (in vertoon, ijver enz.);
= meer bieden dan lets waard is] ; fit§
[etw.
= met elkaar wedijveren. Wberbilang, tv. =
winst. iiberbit'bet = overbeschaafd. itberbil'•
bung, w. = overbeschaving. itberbinbe,
tv. = verband. inerbinben, ft. (ti.) = er
over binden; fiberbin'ben = verbinden.
inerbleibett, ft. (1.) = o'yerblijven; bie flb etblie'benen = de overblijvenden. it'ber •
bleibiel, 1. —s, — = overblijfsel, rest. it'ber•
m. = (aan)blik, ge'zicht; overzicht.
fcbtv. (b.) = een blik werpen op,
bekijken, overzien'. it'berbrettl, I . —s, =
variete, cabaret. iiberbritt'gett, nun. (b.) =
o'verbrengen, overhan'digen; ii'berbvingett =
over (lets heen)brengen (bijv. over een rivier);
er bringt ben banbidxf) tticbt fiber = krijgt den
handschoen niet aan. itberbriniger, nt. =
(over)brenger (van een brief enz.). tiberbvitt'•
= overbrenging. fiberbrfielen,
MUM W.
id)ro. (1).) overbrug'gen. fiberbfieben, fcbw.
(b.) = overla'den. itberbfir'bung, w. —
overla'ding.
= afdak, luifel. fiberba'tben,
il'berbact,
icbw. (b.) een dak waken op, (over)dekken.
fiberbau'erit, fcbw. (b.) = overle'ven, 't langer
uithouden dan. n'berbede, w. = bovendeken.
ii'berbeden, fdp. (b.) = over (lets) leggen;
iiberbeclen = overdek'ken, bedekken. fiberbent' = bovendien. fiberben'ten, unt (b.) =
overdenken, peinzen. fiberbie6' = buitendien,
overigens, bovendien, behalve dat, daarenboven. Wberbrang, m. —(e)s buitensporige,
ontembare ijver, overijver. it'berbrut, m.
..urres = verveling, oververzadiging, zatheid.
Wberbviiffig: einen, eine Sate [rents., einen
Sate] R. werben, rein = iem., lets moede, zat
worden, zijn; er genoeg van krijgen, hebben.
iibeved' = overhoeks; verkeerd, in 't honderd.
fibereigitten, fcbw. (1).) = (ale pand) in eigendom
geven. fcbtv. (b.) overijlen,
-haasten; [in-, achterhalen]. fibereilt —overbid,
-haast, ondoordacht. itbeveilung, w. —, —en=
overhaasting, -ijling. fibereinan'ber = over
elkander, over elkaar.
fibereinateberlilegen, -Iiegen, •fitlagen =
over elkaar leggen, liggen, slaan.
overeenkomen,
I. iiberein'toututen, ft. (1.)
't over lets eens worden; [overeenstemmen].
itbereitefointnen, f. —a, —, itbereitetunft,
w. = overeenkomst, verdrag.
overeenstemmen,
ilbeveinitintuten, fcbw. (b.)
eensluidend zijn, van 'tzelfde gevoelen zijn,
overeenkomen. fibevein'itintntenb overeenstemmend, -komstig, eensluidend, konform.
itbereinTintutung, w. = overeenstemming,
-komst. [fiberein'tveffen, ft. (1.) = overeenstemmen]. WberentOfinblit§ = overgevoelig.
it'bererleugung, w. = overproduktie. fibers
ellen ficft, ft. (b.) = zich overeten, te veel eten.
inerfatgett, ft. (1.) = o'vervaren, -brengen,
(1.) = o'vervaren, -steken; fibers
-zetten;
Wren, (b.) = overrij'den, -va'ren; [mit bent
= met de spons over lets heenScbtvamm
w. = overvaart, -tocht.
gaan].
transport-, passageprijs.
it'berfabrtitgelb,
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m. = overval, verrassing, overrom- (sum geinbe) overg., overl.; su einem anbern
Oegenitanb, in ein anbres Tempo, in Wiiulnis,
peling; (wat.) overlaat. iiberfatiten, it. 0.) =
overvallen, -rompelen, verrassen; ber ecblaf in (wrung ft. = tot een ander onderwerp, in een
ander
tempo, tot verrotting, tot gisting overg.;
Überfiel mid) = overmande mij; eitt ed)auber
ÜberfieI mid) = een huivering greep mij aan, (Red)te bie auf einen anbern) overg.; ber
befit gebt fiber an (91ff.) (11); bie 9/111d) gebt
beving mij. ii'bevfattig = (Wed)[e° over den
vervaltijd; (ed)iff) over zijn tijd. iiberfeliten, fiber = loopt over; bie 9lugen gingen ibm
fiber = hij kreeg de oogen vol tranen; tees
verschaven, verbeteren.
fcbw. (t).)
(moon) bas .hers volt ift, bes (bavon) gebt ber
= overfijn, al te fijn. iiberfirltiffen, ftro. (b.) =
vernissen, lakken. iibevffecblen, om-, 9Runb fiber = waar 't hart vol van is, daar
overvlechten. ii'berffiegen, ft. (f.) = o'ver- vloeit de mond van over; iibergeVe)tt, (b.):
einett, etw. ft. = lam., lets over 't hoofd zien,
vliegen, vliegen over; iiberflie'fiett, (b.)
voorbijgaan, overslaan, passeeren (ook bij
doorvlie'gen, vlug doorloo'pen, -bladeren;
overheenvliegen; (minder gewoon) achterhalen, promotie); (eine 9lecbnung) nazien, doorvoorbijsnellen. ft'berftiegev, m. = hoogvlieger. loopen; emit gelb fi. = over een veld gaan,
't toezicht hebben op een veld; [fib erg e'.
ii'bevflieflett, ft (f.) = o'vervloeien, -stroomen,
b( e) n o'vervloeien, buiten de oevers treden;
buiten zijn oevers treden; iiberftielen, (b.) —
overstroo'men. id)w. (1).) = over- overschrirden, -tre'den, -tref'fen, -vallen].
— = ('t) voorbijgaan, overvleuigelen, -treffen, voorbijstreven; (mil.) libevge'buttg,
slaan, passeeren. iiibergetelgr overgeleerd,
omtrekken. Wbevftut, m. = overvloed;
al te geleerd. ii'bergettug' = meer dan genoeg.
['t o'vervloeien] ; im a. = in overvloed;
ii'bergefitnaM = gek, getroebleerd, niet snik.
an (Zat.) = overvloed van lets; sum =
ten overvloede. ii'bevfififfig = overbodig, irbergetualt, to. = overmacht. Wbergetvii§t,
= overwicht (ook fig.), overhand; (hand.)
-tollig; -dadig. ii'berftuten, fcbw. (b.) zie
ii'berflier3en; iibevfluitett, fcbto. (1.) = over- doorslag. ii'bevgiefien, ft. (1.) = gieten over;
o'vergieten (in iets anders); iibergielett
stroo'men (ook fig.). Übevitulting,
=
overgie'ten, begieten. iibevgiplett, id)w. (1.) =
overstrooming (ook fig.). iiberfov'bevn, fcbto.
overvra'gen. Wberfraciit, w. = over- pleisteren, gipsen. tibevgititegett, fcbw. (b.) =-overschit'teren (eig. en fig.). ii'bergliiit'lid) =
vracht, -bagage. iiberfvadrtett, fcbw. (b.) =
overvrach'ten, -la'den. iiberfraigen, Rim. (1.) overgelukkig, al te gelukkig. iibergorben,
id)w. (b.) = vergulden. tibergralen WO, fcbto.
einen = iem. meer vragen dan hij weet
ilbevtieuebett, fcbw. (b.) = in vreemd (bui- (1.) = met Bras begroeien. iiibergreifen, ft. (b.)
in ferns. Oebiet, limt = inbreuk maken op,
tenlandsch) bezit brengen. iibevfverfeu Orb,
= (ook) in elkaar
it. (b.) = zich overeten, zich te bersten ingrijpen in; ineinanber
eten. iiberfrie'ven, g. (1.) = toe-, dichtvriezen; grijpqn. Wbergriff, nt. = inbreuk, ('t) inovergroot,
iiberfvo'ven = met een ijskorst, met bs over- grijpen, aanmatiging. ii'bergvor
dekt, dicht. fcbto. (b.) = o'ver- verbazend, kolossaal. Wbergriittbuttg, w.
brengen, -zetten, transporteeren; iibevfiiirrett: overkapitalizatie. = ('t) overeinen (non etw.) ft. = iem. (van schuld) gieten, begieting; bepleistering, laag (van kalk
overtuigen, 't overtuigend bewijs van zijn gips, suiker e. d.).
schuld leveren; (de markt) overvoe'ren. frber. iiibevbattett, ft. (1).) = houden over (lets); overw. = overbrenging; -brag (over vra'gen; (ook) afzetten. n'berbflub zie liner=
spoorlijn) ; tibevfilirning, w. = ('t) overtuigen banb en iiberbattb ittebuten u. ii'berbattb.
(van schuld). Wberfiitte, W. groote overvloed. **Omen, ft. (b.) = veld winnen, (te) dikwijls
idgo. (b.) = te vol, overvol voorkomen, zeer toenemen, hand over hand
maken; overla'den; (ben 9Rarft mit einer toenemen. it'berbattg, m. = over 't terrein
Ware) overvoe'ren. iibevfilitti = overvol; van den buurman hangende takken, vruchten
enz.; voorhangsel, bedekking. iiiberbangest, ft.
-voerd; vgl. fiberffilIen. itterfiirluttg, w. =
(1.) = over iets been hangen; uitsteken (van
overvulling, -la'ding. iiberfiittern, fd)w. (b.) =
rotsen, muren), o'verhangen. ii'berbiingett,
overvoe(de)ren.
o'verhangen, overheen hangen,
vesting);
fcbw. (b.)
Wbevgabe, w. — = overgave (van
geheel behanbedekken met; iiberbiitegen
-handiging (van brief); aflevering (van waren);
gen, bedekken. iibevbattiebett, fcbw. (b.) met
overdracht (van een zaak). ft'bevgang, m. =
(naar
den
een waas overdekken, overwa'zen. iiberblittifett,
overtocht (over rivier); -weg; -gang
fcbw. (1.) = overla'den, -stel'pen; [op elkaar
vijand, uit 't adagio in 't allegro, van de eene
hand in de andere enz.); (r) overdracht; es stapelen]. iiberbau$': (bie alliete) ift bier U.
niebrig = over 't algemeen, over 't geheel
= (ook) 't gaat gauw over.
lit nun ein
reife = ale ik al op refs ga;
laag; wenn id)
n'bevgang4lIbertitnotuttg, w.; s#eviobe, to.;
= als hij ten.6eit, tv. overgangsilbepaling; -periode; -tijd. wenn er U. ben Ulut bat, su
Wbergattgbiettel, m. = plakbriefje (op goedere- minste den moed heeft, om...; (eine Snberung)
nid)t notwettbig = is heelemaal, hoegewagens). Wbergang6suitattb, m. = overgangs- ift
toestand. ii'bevgae = overgaar, te gaar. naamd niet noodig; worfiber follte er fid)
n'bergarbitte, = overgordijn. iibergeben, tingitigen? = waarover zou hij zich toch
ft. (b.) = (brief, vesting) o'vergeven; (iets aan eigenlijk ongerust maken? welf3t bu it. mit
wem bu's au tun bait? = weet je eigenlijk wel,
iem.) opdragen, overlaten; bem Zruct U. = in
openbaar Wien je voor hebt? er gab fid) U. 9:11fibe red)t
druk geven; ber bffentIicbleit
beiter aussufeben hij deed in alle opzichten
= voor 't verkeer
maken; bem :lerfebr
= in exploitatie moeite . ; (soms niet te vertalen dan door
openstellen; bem Oetrieb
brengen;
= zich overgeven; overgeven, klemtoon) mand)e vergefien, bai3 fie fi. 9:3flicbten
braken;sum = om er misselijk van te I)aben = dat zij plichten hebben. libevbe'bett,
worden. Itberge'buug, w. —, —en = fiber= ft. (b.): einen eines binges = iem. van
gabe. Wbevgebot, 1. = hooger bod. ii'ber. iets ontheffen, ontslaan; iem. lets besparen;
o'vergaan, -loopen; 114 IL = zich vertillen; zich aanmatigend
geb(e)n, unr. (1.)
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gedragen; fit eines binges
= zich op
jets verheffen, verhoovaardigen, laten voorstaan; [fid) eines hinges = zich van lets
afmaken]. fibertyblieb = aanmatigend, brani.
itberbeb'fittleit, w. —, —en = aanmatiging,
grootspraak. ttbertie'bung, w. —, —en =
ontheffing; aanmatiging, zelfverheffing. fiber=
berien, idnn. (i).)
te heet stoken, te zeer
verwarmen; ook .b ett. fi'berbelfen, ft.
(b.) einem = ergens overheen helpers (eig. en
fig.). it'berljembdjen, 1. = halfhemdje, frontje.
fiberber' = overheen, er over. fiberOin' —
overheen; voorbij; vluchtig, oppervlakkig,
bovenop. fiberbitien, fcbtr. (1).) = oververhitten. ltberOit'aung, w. — oververhitting.
fi'bert)ody = zeer, buitengewoon hoog. fiber=
ba'ben, fd)w. (b.) = in hoogte overtreffen;
(mil.) beheerschen, bestrijken ; .be Wiirbe =
meerderwaardigheid, superioriteit. irbertplett,
IAD). (b.) = o'verhalen, overheen halen ; fiber.
°Wien= in-, voorbijhalen, voorbijstreven; bas lit
gan3 ilberbolt = dat is nit den tijd, verouderd,
daar zijn we overheen. Itber4Whing,
—=
inhaling, ('t) voorbijstreven. tiberba'ren, fdpn.
(1.)
overhooren, laten opzeggen; niet
hooren, onopgemerkt laten; id) babe es fiber.
biirt 't is mij ontgaan. fiberbitplen, fcbw.
(b.) = overslaan, overheen loopen; huppelen
over.
filtertrbil4 = bovenaardsch.
fiberja'gen, ftw. (b.) = afjakkeren, afbeulen.
= overja'rig.
(over)kal'ken.
fibertallen, idm. (b.)
=
overkapitalizatie.
f itOitatilierung, w.
lebertipOen, id)w. (1).) = omwippen, -gooien;
ii., (1.) omslaan, -wippen, -kantelen. fiber=
tiften, ftw. (1).) = cementen, pleisteren.
fibertte'ben, Rim. (b.) = be-, overplak'ken.
Wbertleib, 1. = Inerfleib. fibertteVben,
ftw. (b.) = bekleeden, overtrek'ken. fiber.
'tenter'', ftw. (I).) = stijfselen, overplakken.
fi'berttettern, (1.) = (er) over klaueteren,
klimmen; fiberttettern, (b.) = overklauiteren,
-klimmen. Wberthig' = waanwijs, erg wijs,
overknap. fibertniclen,
rdm. (b.) = zich
verzwikken Wbertnüpfen, icbw. (b.) overheen knoopen. fi'bertm§ett, fcbro. (f.) = Overkoken. Wbertommen, ft. (f.) Overkomen, er
over komen; fiberhim imen, (b.) (6ver)krijgen, erven (een ambt, recht); etw. ftber=
fommt einem = lets wordt iem. toegezonden,
valt hem ten deel ; (Scbreden, 9ingft) ilberfommt
einen overvalt, bevangt iem., komt over
tem.; (einen, eine eabt) overweldigen, vermeesteren ; fibertinn'uten ODD = traditioneel.
Wbertlimlitett = overkompleet. fibertOiten,
icbw. (b.) = overkooten (een gebrekkige gang
van 't paard).
fi'bertaben, ft. u. ftw. (b.) = o'verladen,
Überia'ben = overla'den, -stel'pen.
bung, w. = o'verlading, ('t) -laden. itberta'•
bung, w. = overla'ding. irbevtagern, icbtv.
.) = in 't pakhuis blijven (liggen), overliggen.
itbertatibWit, w. overlandpost, -mail.
fi'bertang = o'verlang. fi'bertalien, it. (b.) —
er over laten; overlaten, laten staan; fiber.
lanen = overlaten, afstaan, prijsgeven; (fid)
fetnen Oebattfen) overgeven; fit feinett 2eiben.
ftaften = zijn hartstochten vrij spel laten.
ttbertanen, 1., =hinting, w. — = . afstand,
('t) overlaten. irbertaft, 113 = overlast (eig. en
fig.). fibertallen, Rip). (b.) = overla'den,
o'verbezwaren; von btootbefett iiberIaftet

overbezwaard met hypotheken. fi'bertnitig =
overlastig, te zwaar geladen. fi'bertaitig =
o'verlas'tig, al te lastig. filertaufen, (1.) =
overloopen, -stroomen; (311m Weinbe) 6verl.;
fiberlitulen, (1.) = doorloopen (een rekening,
een brief); eta ed)auber ilberiliuft mit, es
itherltiuft mid) (fait) = ik krijg een rilling
over mijn leden; (feine $atienten) it)n =
overloOpen hem, maken 't hem door hun bezoeken lastig; (ein Stinb) omverloopen; gib
fibertaulen = zich overloo'pen, zich overmoe
loopen. Wberlitufer, m. = overlooper, dezerteur. it'bertaut = zeer luid, al te luid. fiber=
Ie'ben, fcbw. (b.) = overle'ven; er iiberlebt bie
9latt nitt = hij komt den nacht niet (levend)
door; ilberIebter Gras = afgeleefde grijsaard;
„ber Xag ift iiberlebt" = de dag is doorleefd;
etw. bat iiberlebt = heeft zich overleefd, is
verouderd, uit den tijd. fi'berle'ben4grot =
meer dan levensgroot. fi'bertegen, id)u). (b.) =
overheen leggen; (eitt Slinb) over den knie
te ver over lets heenleggen; fid) 3u welt ft.
liggen (over een brugleuning bijy.).
= overleg'gen, -we'gen,
I. iiberte'gen, ftw.
= ik zal er eens
-den'ken; id) will mfr's
over denken, 't in beraad houden; alles wet)!
be.
Überlegt = alles wel overwogen; ook
= hoogerstaand,
leg en. II. fiberte'fien,
meerder, superieur; uit de hoogte; einem
iem. overtreffen, de bans zijn, boven
feitt
iem. staan; er ift ibm (an Oegabung, (rat.)
= hij wint 't van hem (in aanleg); mit
Viten = met een hautain lachje.
itberle'getibeit, — meerderheld, overwicht, superioriteit.
fiberlegl ant = bedachtzaam, voorzichtig.
= overleg, -weging,
itberle'gung, w.
= na n ip beraad.
nadenken; nat reifliter
itberte'gung6traft, tn. overleg, oordeel.
[irbertei' overbodig, te veel, onnoodig, meer
dan genoeg; moede, zat]. fi'bertetten, frbw. (b.)
= geleidelijk overbrengen, overheen leiden.
filierternen u. fiberteetten, fcbw. (b.) = overleeren, repeteeren, nog eens doorzien (een les
by.) fi'bertelen, ft. (1).) = vluchtig door'lezen;
fibertelen = over 't hoofd zien bij 't lezen, er
over heen lezen. tiberliefern, TOD. (b.) --o'verleveren, (waren) afleveren; (een brief) overhandigen, afgeven. ttberlielerung, w. = overlevering, affevering, traditie. Wberliegetage,
V., =sett, w. = overligdagen. fiberInten, fd)w.
(b.) = verschalken, te slim of zijn, foppen.
irberin = fiber bem.
Übernia'rfien, icfm. (b.) = overmaken, (-)zenden.
it'berniattt, w. = overmacht. irbermaittig =
overmachtig. ttberninAung, w. — overmaking, (-)tending. fibertnn'ten, fcbry . (t).) =
beschilderen; overschil'deren; retoucheeren;
bijschilderen. fiberninn'tien, icfm. (b.) = overmannen, -winnen, -weldigen. it'berntati, 1. =
overmaat; -daad, -vloed. fi'bernititig = over-,
bovenmatig, buitengewoon, -sporig; nitt —
niet bizonder. it'bernititigteit tv. = overdaad,
buitensporigheid. iiberinciu'ern, id)w. (b.) =
overmet'selen. fibevinaulen, ftw. (t).) omverpraten, afsnauwen, overschreeuwen. Wber.
*net**, m. = buitengewoon (hoog boven alle
goed en kwaad staande) mensch, oppermensch,
Vbermensch. fi'bertnentiVii0 = bovenmenschelijk. fibernteu'etn, ftw. (b.) slinks overrompelen. liberntiftetn, ftw. (b.) = o'vermaken, -zenden, verzenden. [fitierniWgen, unr.
(b.) = overweldigen, beheerschen, overreden,
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er toe brengen]. illerittIngett = overmorgen;
la, R.! = morgen brengen! ber Wbersttorgenbe
Zag = overmorgen. iiberntilibett (fhO), fcbw.
(b.) (zich) overwerken, (zich) te veel vermoelen.ftbetinii'buttfi, m. — oververmoeidheld. it'bennut, m. = overmoed, aanmatiging,
verwaandheid; moedwil. = overmoedig, aanmatigend, verwaand; moedwillig,
dartel, baldadig.
ii'bertaiOrt
daaropvolgend; ber fi..e tag =
overmorgen. Übentac§lett, fcbm. (b.) = overnachten.
= van can nacht, kortstondig ; R. ausfeben er uit zien, alsof men
den nacht wakend heeft doorgebracht; afgetobd. Wbernabnte, w. — = overneming,
-name; a. eines Wmtes, einer erbid)aft = aanvaarding van een ambt, van een erfenis.
it'bernabutbOn14, m. = aangenomen, overeengekomen prijs (voor transport e. d.). itibernabt,
w. = overhandsehe naad. irbernante, m. =
(vat.) bij-, spotnaam. ilbernar'bett, icbw. (i. u.
1.) = een litteeken worden; met litteeken(s)
overdekken; met een plantaardige laag overdekken. R'bentatiirlit4 = bovennatuurlijk.
ii'berne§mett, ft. (1.) = overnemen (een slag
in 't kaartspel bijs.); fiberneirtnen = O'vernemen (in beheer enz.); zich met sets belasten;
(ambt, opdracht, erfenis) aanvaarden; (taak,
verplichting,verantwoordelijkheid)op zich nemen ;
einen = iem. afbeulen, te veel van iem.
vergen; (minder alg.) overmannen, bevangen ;
te veel laten betalen, afzetten; Ifeb in (rat.)
R. onmatig zijn in lets, zich in lets te buiten
gaan. itberneirnter, m. —s, — aanvaarder,
ondernemer.
fi'bembnen, fcbw. (b.): ein ring einem anbern
= lets stellen boven lets antlers.
Wbertyrobliftion, w. = overproduktie. fiber.
Ortl'fen, icbw. (b.) = kontroleeren. Wber.
Peifuttg, m. = herhaald onderzoek.
uberquee = overdwars.
liberrallett, id)w. (b.) uitsteken boven;
fiberragt von = waarboven uitsteekt; einen an
1bri513e, an 93etitanb (rat.) R. = in grootte, in
verstand boven iem. uitsteken, iem. overtreffen. iibenan'test, id)w. (1.) = overgroei'en,
met zijn ranken bedekken. ftbenaltbett, fd)w.
(b.) verrassen. itbenalrbung, m. —en =
verrassing. Wbenedmen, fd)m. (b.) = o'verrekenen; iibenetiO'nett = berekenen, begrooten.
iiberve'ben, RIM,. (b.) 311 etw. = tot lets overreden, overhalen, tot lets brengen; [einen
(einem) etw. u = iem. lets voor waar doen
aannemen]. itberre'butm, w. —, —en = overreding.
itbene'buttfOltabe, w.; .fraft, w.; •funft, w. =
overredingsflgave ; -kracht; -kunst.
= overrijk, bovenmate rijk. fiber.
id)w. (b.) o'ver-, aanreiken; overhandigen ; overtreffen. frbenerfter, m. —s, —
= overreiker, -Bever, -brenger, brenger.
= overrijk, -vloedig. irbeneir
= overrijp. Wbeneife, w. = overrijpheid.
&Omelet', rt. 0.) = (te paard) inhalen, voorbijrijden; omver-, overrijden; (ein q3ferb) afrijden,
-jakkeren, -beulen. iibenerien, fdm. (1.) =
overprikkelen. ilbenei&Cbeit, 1. = overprikkeling, overprikkeldheid. libenen'tten, id)w.
(f).) = voorbij-; omverrennen. irbervert, m. —
rest, overblijfsel. ii'benbeinifcb = Overrtjnsch.
fcbw. (b.) = overkab'belen, zacht
kabbelend, zacht ruischend overstroomen; beer gaat me een
vloeien; es Rberriefelt mid

rilling door de leden. ftbertiefelung, w.
overkabbeling; bevloeiing. it'berrod,
=
overjas; over-, bovenrok. ii'benollett, id)w.
(i.) = overrollen, over boord gaan. fiber.
icbw. (b.) = overrompelen, verrassen.
libenunt'Oelung, w. —, —en overrompeling.
Wber6 = fiber bas.
fiberfiVen, fd)w. (b.) = overzaai'en, bezaaien.
fcbto. (b.) = to stark zouten.
Wberfatt' = overzat, oververzadigd. fiber.
fiittigett, fd)w. (b.) = oververzadigen. fiber.
fiittigung, w. = oververzadiging.
iiberMaVien, fcbw. (b.) = overklin'ken, overstem'men, verdooven. fiberfthatlett, Rim. (b.)
= overschaduwen. ftberfc4atlen, fd)w. (b.) =
overschatten, te hoog schatten. Wberftbau, ro.
zie =blicf en 4icbt. iiberfcban'en, idm. (1.) =
overzien'. ii'berfcbeitinten, icbw. (i.) = o'verschuimen; iibee(bdu itnen, (b.) = overschul'men, met schuim bedekken. it'berfrbie6t, w.
= overwerk, -uren; mit a.. en arbeiten =
o'verwerken. icbw. (b.) = overzenden, -sturen. Wberftbietett, it (1.) = overheen, voorbijschieten, -rennen; (exempIare)
boven 't getal drukken; u.. be 3i:,1fstraft =
te veel aan volkskracht. Wbet1t§iffen, fdm.
(b.) = o'vervaren, -brengen. -zetten; (1.) =
o'vervaren ; iiberfcbiffen (b as 9Reer) o'vervaren.
iiberfcblalen, ft. (b.) = (etw.) verslapen; id)
mill mir bie Sate erft R. = ik zal er eens eerst
op slapen enz., vgl. b efd)iaf en. Wberfcblan,
in. = om-, opslag (aan kleedingstuk); schouderkraag ; omslag, kompres; overslag, raming;
doorslag (v. d. balans). ii'beriCagen, it. (b.) =
om-, overslaan (een mantel, deken); overladen
(van 't eene schip in 't andere); omslaan, -vallen;
(van de balans) doorslaan; (van vonken) overspringen ; (van de stem) overslaan; (fein 2ad)en)
fd)lug in emit bur ten fiber = ging in hoesten over;
bas fcbItigt in mein ctcf) fiber = dat komt in
mijn vak; iiberfcbtallen, (b.) = o'verslaan,
onopgemerkt laten; overslaan, ramen, begrooten, nagaan, berekenen :
ob nid)ts nergeffen
lei
nagaan, nazien, of .. ; (mit Scbimmel)
bedekt; (bas nailer ift) eenigszins verwarmd;
litt = achterover slaan (van paarden), een
luchtsprong achterover maken, omtuimelen.
iiberfOleilben, ft. (1.) = besluipen. fiber.
fcbleFent, icbw. (1.) = (ver)sluieren.
iibeecbmie'rett, fcbtu. (I;.) = besmeren.
ii'beritbnittAnn, fcbw. (i.) = uitschieten (van
een slot) ; overslaan (van de stem) ; vgl. fiber=
gefitnappt. iiberfcbtteFen, fcbw. (1.) = be-,
oversneeu'wen.
irberfcbreibett, rt. (b.) = schrijven boven; (een
bedrag) o'verschrijven, transporteeren;
friirefiben= (een blad) volschrijven; (een verhaal)
van een opschrift voorzien, titelen; mie ift bas
Oebicbt fiberidgieben? = walk opschrift heeft
dat gedicht? hoe heat 't? 91uftrage R. = orders,
bestellingen (schriftelijk) (op)geven. fiberfcbreVen, ft. (b.) = overschreeuwen. fiberfihverten, ft. (1.) = (bie Oren3e) overschrijden;
(einen Mttf3) o'vertrekken; (ben Strebit, feine
li3ollmad)t) overschrijden, te buiten gaan; (bas
(b00) overtreden. itbeekbreilung, W. —, —en
= overschrijding, -treding. iliberfctrift, w. =
opschrift (van monument, gedicht); adres, hoofd,
titel, aanspraak (van een brief).
Wberfcbub, m. = overschoen. iiberpturbet =
diep in de schulden zittend, met schulden belast. iibericturbung, w. — = overstelpende
schuldelast, insolventie. WberfOufj, tn. =
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overschot, surplus, saldo. tilerfebiiiffig = overschietend. Wberfcbatten, fcbtv. (b.) = o'vergieten, -storten; = overgie'ten,
bedekken; mit Ries ft. = begrinten; (mit
Son:vitt-fen) overstelpen.
WberfiOtoang, m. —(e)s = (fig.) overvloed,
('t) overvloeien; im X. bes (5efilbls = door zijn
gevoel overstelpt. iibergtotinglitt zie fiber=
1 d)tto en glid). iiberftttnent'men, idpv. (b.) =
overstroo'men (ook fig.). itberfc§tvenentung,
tv. —, —en = overstrooming. iiberfc4toenglittp
= overvloedig, uitbundig, eindeloos, onmetelijk
onbeschrijfelijk. itbeticbtuengliVeit, =
overvloed; geestvervoering, geestdrift; overdrevenheid. WberftWimnten, ft. (f.) = over.
zwemmen.
fi'berfee u. iiber(ee' = overzee; nad) IT. =
overzee; von = van overzee. Wberfeer, m.
—s, — = die overzee te doen heeft; fem. van
overzee, (biz.) Amerikaan. it'berfeetianbel,
overzeesche handel. ii'berfeeiltb = overm.
zeesch. Wbevfeelanb, 1. = overzeesch land.
(1.) = naar den overkant
iiiberlegeln,
zeilen; iiberfe'geln, (b.) (de zee) oversteken;
(ein Stiff) voorhijstevenen, -zeilen; in den
grond zeilen, overzei'len. iiberfeblar = overzienbaar, te overzien.
I. tiberfe'ben, ft. (1.) = overzien' (ook tig.);
beldjken, monsteren; (een brief, opstel) door'zien
-loopen; (eittett) (in inzieht) overtreffen; over
't hoofd zien, voorbijzien; einem etw. —
fem. lets niet aanrekenen, 't van hem door de
'ringers zien. II. itberfe'ben, f. —s = onoplettendheid; oogluiking.
= overzalig. iiberfen'ben, unr. (1.) =
o'verzenden, doen toekomen. iiberfet ibar =
vertaalbaar. Wberfelien, fcbto. (I) .) (over
een water) o'verzenden, -halen; (f.) overvaren;
itherfetlett, idm. (I.) = vertalen, overbrengen; [overvoe'ren, te stark bezetten;
afzetten, te veel laten betalén] ; (soms) overspringen. itberfetler, m. —5, — = vertaler.
itberferiung, w. —, —en = vertaling; (bij
tandraderen e. d.) transmissie, versnelling.
liberletlunglimetbobe, w. = vertaalmethode.
it'berfie4t, tv. = overzicht, korte inhoud.
= vêrziend. ii'berfitttlieQ = overzichtelijk; duidelijk, helder. itlerftefittiebteit,
tu. — overzichtelijkheid, duidelijkheid,
helderheid. iliberfisttOlan, m. = overzichtsplan, plan van 't geheel. iVberfiebeln u. fiber.
(naar een andere pleats)
fcbw. (f.)
verhuizen, zich (ergens anders) vestigen.
fiberlit'been, icbw (b.) = verzilveren.
finnticip = bovenzinnelijk; -natuurlijk.
bovenzinnelijkheid. Ober.
lonentern, fdpv. (b.) = gedurende den zomer
houden, den zomer laten doorbrengen; den
zomer doorbrengen, overzomeren.
filerfOannen, id)w. (b.) = spannen, (uit)spannen over; tiberfpoWnen = overspan'nen
(met een zeil Mfr.); overspan'nen, te stark
spannen (boog, hersenen, zenutven); ein fiber=
fpannter 931e/tit = een overspannen, ge gxalteerd mensch.ilberinnunt'bett,itberfpan'mtng,
tv. — overspanning, ge6xalteerdheid.
iVberfparen, fdpv. (b.) = oversparen. Wber.
fOefulation, w. wilde spekulatie. fiberIntninen, ft. (1.) = overspinnen. feberfOringen,
ft. (1.) = o'verspringen, springen over; fiber.
fOinigen, (1.) = (sen sloot) o'verspringen;
(bifirt lezen) overspringen, o'verslaan; eitten
= tem. voorbijkomen; (bij bevordeim 9Imt
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ring) passeeren;
= zich overspringen,
zich een ongeluk springen. fiberlbtit'sen, fd)to
(b.)
overspatten, geheel bespatter. Wber.
fOubein, 1d)ro. (b.) = o'verborrelen, -koken;
von Wit
= tintelen van geest.
itiberftanb, m. = overschot. iiberftaWben zie
ftberite'ben. iVberfteinbig = te oud (van
boomen); overrijp; (bot.) vast. itberftau'ung,
tv. = overstuwin g. liberfte'Mett, it. (b.) =
o'vertroeven, -nemen.iiletit0(e) um. (b.) =
(voor)uitsteken; iiberite'Ve)st = (ziekte, gevaar) te boven komen; (onderzoek, examen)
doorstaan, er aan voldoen; (eine idnoere 3eit)
d6Orkomen; Rine Zienft3eit zijn tijd
uitdienen; bas ift ilberitanben = dat is geleden,
voorbij; (eine Xue1le), von 2orbeerett fiber.
itanben = waarover laurieren stonden (of
staan). iibeviteig'bat = overklimbaar, -komelijk. iiiberiteigett,
(f.) = o'verklimmen, er
over klimmen; o'verloopen, -stroomen; fiber(b.) (een berg) o'vertrekken, (een
muur) o'verklimmen; overtreffen, te boven
gaan; bas iiberfteigt meine Rräfte = dat gaat
boven mien krachten; f idj iiberftei'gen zie
rid) Der(teigen. iiberftei'gern, 1d)tv. (b.) =
(einen) hooger bieden dan een ander; (den
prijs) opjagen. tiberfteiglie4 = ilberiteigibar.
ilberfteVgung, w. overtocht, -klimming.
itherftielett, id)w. (b.) = (vol)borduren.
fiberftieg'en, llberftie'genbeit zie verftiegen,
Zerfttegenbeit. ftberftinemen, fcfno. (l.) =
overstem'men, (met stemmetal) overwinnen.
it'berftoir = overtrotsch, meer dan trotsch.
(een kleedingstuk)
fiberftoblen, ftw. (1.)
stoppen; (een pijp) te stijf stoppen.
ilberftrablen, fcbw. (1.) = overstra'len, -schij'nen
(eig. en fig.); (fig. ook) -scha'duwen. iiberitrer.
fen, 1d)tv. (b.) = (wijn)aanlengen, vervalschen.
iiberftreiAen, ft. (1.) = be-, overstrij'ken,
besmeren. iVberftreifen, fcbw. (b.) = er
overheen doen, trekken. [fiberftrenigen zie
tib eran ilberftreu'ett, fcbw. (t.) =
bestrooien, volstrooien. It'bevftranten, ichtv.
(f.) = o'verstroomen, -vloeien; itheritrretnen,
(b.) = overstroo'men. Wberitrumpf, m. =
bovenkous.
Wberftubieren, fcbw. (b.) = (11(§) te veal
studeeren, zich overwerken; ettv.
lets
1d)m.
(vluchtig) doorstudeeren.
(b.) = over (lets) been zetten, plaatseh.
= overuren; mit X. arbetten
Wbevrtunben,
o'verwerken. Wberftiirien, idno. (b.) = er
overheen, er bij storten ; (1.) = om-, neervallen, omstorten; vallen in, zich storten in;
fiberitiielen, !tux (b.) = overhaasten, te zeer
aandrijven; 1tet = zich overhaasten. iiber.
ittie3ung, W. —, —en = overijling, -haasting.
= overzoet.
fibertaifeln. icbw. (b.) = met bout beschieten,
betimmeren.
vruchtbaarheid, weelderigheid.
nbertar,
fibert4u'ben, icbw. (b.) verdooven (door veal
geraas). iibertatecten, idnv. (b.) = doorstaan
(ein examen 3. O.); er bat es ilbertaudtt = hij is
't te boven gekomen (eine Rranfbeit O.).
fi'berteu'er = overduur, te duur. fiberten'ern,
id)w . (b.) = overvra'gen, te veal laten betalen,
afzetten. = overdadig. iibertalWitt,
Wm. (b.) beetnemen, voor den gek houden.
fibertalten,fd)w.(1).)=overklin'ken, -stem'men.
11'6e-drag, m. —(e)s, ..trage = transport,
ant bie
overbrenging (van een bedrag);
per transport. iibevtraolitv
attbre $eite

ithertragen.
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over te brengen, overdraagbaar; etw. ift =
(ook) lets kan overgedragen worden. intrs
tragen, ft. (b.) = o'verdragen, -brengen, transporteeren ; iibertra'fien, = (in een antler boek,
op een nieuwe rekening) overbrengen, -schrijven,
-boeken, transporteeren ; (einem etw.) o'verdoen,
-dragen, cedeeren; opdragen; (etw. auf eitten
anbern) doen overgaan; (in eine andere Gpracbe)
vertalen, overbrengen; (muziek) transponeeren;
[verdragen, te boven komen]; If4 = o'vergaan, overgedragen worden; zich verbeuren,
zich een ongeluk dragen; iibertra'gene
a3ebeutung = overdrachtelijke, oneigenlijke
beteekenis. ittertra'gung, w. —, —en =
o'verbrenging (moral tech.), transport, overboeking ; overdracht, cessie; vertaling; transpozitie vgl. fibertra'gen. iibertra'gungb.
Mein, m. = akte van overdracht. iibertreff'.
bar = te overtreffen. iibertreffen, ft. (1.) =
overtreffen. ii'bertreiben, 1. (b.) = (lets) naar
den overkant, over een grens drijven, o'verdrijven; iibertrei'ben = overdriven; [te
ver drijven, boos maken; te sterk laten groeien;
fit* it. = zich overhaasten, te sterk groeien].
itbertrei'bung, w. —, —en = overdrijving.
Wbertveten, ft. (1.) = overgaan; van geloof
veranderen, tot een andere kerk overgaan;
in ein frembes Oebiet = op vreemd gebied
komen; (3u einer anbern a3artel) overgaan,
-loopen; (ber Mu1) tritt fiber = treedt buiten de
oevers; iibertrelen, (b.) = overtreden; (eine
ed)welle) overschrijden. itbertreiter, m. —s,
— = overtreder. itbertrelung, w. —, —en =
overtreding; im fibertrelungbfalle = in geval
van overtreding, bij overtreding. iibertrie'ben=
overdreven, buitensporig. fibertrie'benbeit,
w. overdrevenheid, buitensporigheid. ft'bers
trill, m. = overgang (tot een anderen godsdienst
bijv., van de eene klasse near de andere); ('t)
overloopen(naar denvijand).it'bertrittdbriitung,
w. = overgangsexamen. libertrumblen, ftw.
(1.) = o'vertroeven; 't van iem. winnen.
iibertfin'Oen, id)w. (f),) = kalken, witten,
pleisteren. opsmukken, een vernisje geven;
iibertfincbte Ordber, iibertiincbfe 2lrmut = gepleisterde graven, vergulde armoede.
itiberberbienit, m. = over-, bijverdienste.
Wberberficberung,w.= oververzekering ; Stonto
fur U. = ristorno voor te veel verzekerd.
iiberballern, icbw. (b.) = overbevolken.
iiberbüllerung, w. — = overbevolking.
it'berboll' = overvol, al te vol. iiberbor'.
teilen (met 6), fcbw. (b.) te veel laten
betalen, bedriegen, afzetten; iiberborleilt fein
= (ook) bekocht zijn. fiberbueleitung, w.
—=bedrigj,afzt.
iibertuaAen, fcbw. (b.) = bewaken, over (lets)
waken; surveilleeren, kontrOleeren; doorwa'ken; = zich moe, zich ziek waken.
Übertinublen, ft. (l.) = geheel begroeien, be-,
overdekken; overheen groeien. iibertua4t
(ausfeben) zie fib ernEtd)tig. nbertva'cbung,
w. — = bewaking, toezicht, surveillance,
kontr8le. libertud'gen zie fiberwiegen. ii'bers
tvalien ft. Ube-Mane% fcbw. (f.) = o'verloopen, -stroomen; (b.) overstroo'men. fiber.
fcbw. (b.) = overweldigen, -mannen;
(een hinderpaal) te boven komen, uit den weg
ruimen; ber edjiaf fiberwaItigte mid) = overmande mij. nbertutirtiger, m. —s, — = overweldiger. itberintitligung, w. —, —en =
overweldiging, uit-den-weg-ruiming, overmanning, iibenve'ben, f-tw. (b.) = overheen weven,

iberperC
overwe'ven. it'bertveg, m. = overweg. fibers
ft. (b.) = o'vermaken; (wissels) endosseeren; (3ablungen) overschrijven, -dragen (im
(biroDerfebr); einem etw., etw. an etnen it.
iem. lets in handen geven, lets naar iem. verwijzen; einett eines binges U. = bewijzen, dat
iem. aan lets schuldig is; [overtuigen]. fiber.

icbw. (1).) = witten. iibertuenb ilM =

overhandsch. iiberivenblingit (naben) =
overhands. itbertnenb'(lingb)na0t, w. =
overhandsche naad. ii'bertuerfen, ft. (b.) =
o'verwerpen, -gooien; iibertverlen: lid) =
vooroverslaan, -storten; ficb mit einem fi. =
kwade vrienden met iem. worden, overhoop
raken; einen U. = verder, beter gooien, werpen
dan een ander. Wbertuert, m. = overwaarde.
iibertuerlet: u.. e a3ilan5 = geflatteerde balans.
id)w. (b.) = omwik'kelen,
-woe'len. iibertvie'gen, ft. (b.) = zwaarder zijn,
meer wegen dan; 't overwicht hebben, 't meest
voorkomen, overwe'gend zijn, overheerschen.
iibertvie'genb overwe'gend, sterk, groot(st),
meest. iibertvin'ben, ft. (b.) = overwinnen;
(hinderpalen) uit den weg ruimen, te boven
komen; (eine fd)were alrbeit, eine fteile 1reppe)
achter den rug hebben; fid) etw. 5u tun =
't van zich verkrijgen, er toe komen lets te doen;
vgl. etattbpunft. iibertuinblie0 = overwinnelijk, -komelijk. trbetivinb, m., Wbers
tvinbleite, w. lij(zijde), luwte. itbertuin'm
bung, w. —, —en = (zelf)overwinning; es
gebOrt Diel bap = er is veel zelfoverwinning
voor noodig, men moet zich daartoe veel
geweld aandoen. fibenvin'tern, fd)w. (1.) =
overwin'teren; (bas Vet)) gedurende den
winter verzorgen, onder dak brengen. itbers
toin'terung, w. — = overwintering. filers
= overgeestig, al te geestig.
ben, Rim. (b.) = overwel'ven. iibertuOrten,
fd)w. (1.) be-, overwol'ken. iibertmet§ern,
fdp. (b.) = overwoe'keren, verstikken, overdek'ken (als woekerplanten). Wbertinaf,, m. --overjas, mantel, lets over; beraping, bepleistering.
w. = meerderheid, grooter aantal.
icim. (b.) = (na)tellen. filer.
sating = overtollig, to veel, overtallig. Wbers
iabn, m. = over-, bijtand (over de andere
heengroeiend). iibergeM'nen, id)w. (b.) —
(bet (Emiffionen) overtee'kenen; breifacb, breimal
fibetleidmet = driemaal volteekend. fiber.
aeu'gen, Rim. (l.) Don = overtuigen van;
id bin es ilberseugt = ik ben er van overtuigd.
itterieu'gung, w. —, —en overtuiging; bie
ittnerfte = de innige o. ii'beraleben, it. =
(een jas) er over aantrekken; einem eins
iem. er een geven;
(1.) = overhuizen, verhuizen; iiberaieben, (1.) = overtrek'ken,
bekleeden, bedekken; (eM sett) frig)
=
den
verschoonen; eitt £anb mit Krieg U.
oorlog naar een land overbrengen, een land
den oorlog aandoen; verwoesten; (a:Bolfett)
ben ,immel = bedekken den hemel; (ber
bimmet) uber3iebt fit§ betrekt; (en etamm)
ithergebt fid) mit Moos = begroeit, wordt met
mos overdekt. trbergeber, m. —s, —
overjas. iiberain'nen, icim. (b.) = vertinnen.
iiberinelern, icbro. (b.) = suikeren, met suiker
bestrooien; (bie 13111e) verzoeten. itiberang,
m. = overtrek, (bedde)tijk, (kussen)sloop;
beslag (op de tong); laag (waarmee iets bedekt,
besmeerd enz. is). iiberituere§'
(gwst.) overdwars; (ook adj.) buitenissig.
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ilfilit§ = gebruikelijk, gewoon. iiblitertveile=
gebruikelijkerwijs, zooals g3bruikelijk is. jib's
lirlitelt, W. — = gebruikelijkheid, gebruik.
U' 43ogen, m. = u-boogje.
n' sepot zie Itnterfeeboot.
iiti`vig = overig, overblijvend; overbodig;
fur einen etw. A. babett = voor iem. wat over
hebben; it babe nitt viel befiir ii. = ik voel
er niet veel voor, heb er niet veel mee op; tin
A . . en = voor 't overige, overigens; bie ii.. en =
de overigen, de anderen; ein ii..es tun = nog
meer doen (dan noodig is), al 't mogelijke doen.
iib ' rifillbebalten, it. O.); .bleibett, ft. (f.) =
overilhouden; -blijven.
iib'rigen4 = overigens, intusschen, bovendien;
trouwens. Itb'riglallett, ft. (b.) = overlaten.
it'buttg, w. —, —en = oefening; ('t) instudeeren;
aus ber ft. lommen = de vaardigheid, de
handigheid verliezen, er uit komen, 't verleeren; It. matt ben al/after = oefening baart
kunst. it'buttObut, 1. = oefenboek; themaboek. it'buttg6lager, 1. = kamp (voor manoeuvres). it'bungbutarir§, m. = militaire marsch.
it'bungablat, m. = oefenplaats, exercitieplein,
-veld. it'buttOltule, W. = oefenschool,
leerschool (bij de kweekschool). it'bungOitiid,
1. = oefenstuk, thema. it'buttgOitunbe, w. =
studeer-, oefenuur. it'buttOiett, W. = oefen-,
studeertijd.
ittle, itt'lef, w. —, —n = ( fbb.) oksel.
u. bgl. = unb b ergleit en:en dergelijke(e.d.).
n'ter, I. —s, — = oever, kust, wal. Illerttab,
1. = oeveraas. Itlerbetuotmer, m. = oeverbewoner. W440 = oeverloos; (fig.) onbegrensd, onoverzienbaar, eindeloos; ins It.. e
geben = niet te overzien zijn, tot in 't eindelooze gaan. Itlerittualbe, tD. = oeverzwaluw.
uff! = oefl
tiffilien, qm. = Ufficien (paleis met bibliotheek
en muzeitrn in Florence).
WfOrtnig — U-vormig.
*Mane zie Ulan.
It§le zie eule.
Wm iv. —, —en = uurwerk, horloge, pendule,
klok; uur; wieviel U. ift es? = hoe laat is 't?
ein Mann nat ber U. = een man van de klok.
Itty'battb, 1. = horlogekoord(je). Itlyeberb, T.
= (zm.) uurbord. tibebedel, I. = horlogekast.
nO'renlItabrit, tv.; . 9e1Mft, I. = horlogellfabriek (uurwerkfabriek); -zaak (-winkel).
HO'rettfOitem, 1. = uurwerksysteem. Ilbefebey,
Iv. = horlogeveer.110ege1jange, 1. = charivari.
110egebtittie, 1. = horlogekast. It§egewitt,
1. = klokgewicht. fltjr'glab, 1. = horlogeglas.
Utrlytututer, m. = klokhamer.
titylltaiten, in.; :tette, w.; 'mutter, m. =
horlogellkast (klokkast); -ketting; -maker.
Ithellrab, 1., r iOtfiffiel, in.; 40*, w . =
horlogeHrad; -sleutel; -zakje.
UOY'Wert, 1. = uurwerk, mechaniek. ItOrleiger,
m. = wijzer (op horloge of klok).
li'bu, m. —s, —e = uil, schuifuit.
nit'lattber (spr.: oft..), m. —s, —s = uitlander,
nietburger (in Transvaal).
IMO', m. —es, —e = ukaze (oorspr.: Russ.
keizerlijk bevel).
Weld', m. —(e)s, —e u. —s = blei, bliek.
ittrene bie = de Oekraine. Wrai'ner, m. —s,
— Oekrainer; Oekrainsch. urrailtilt =
Oekrainsch.
Ulan', m. —en, —en = ulaan, lansier. Itia'nett.
offigier, m. = ulaneofficier. Mann, w. —,
—5 = ulanka, korte jas (van de ulanen).

Umberoo gel.

tille, W. —, —n = alge, Wier.
Ulf, m. —(e)s, —e = grap, pret, lol.
nit, m. —(e)s, —e = (nbb.) bunzing.
ullen, Idiom. (l.) = schertsen, grappen maken.
Intent', w. —, —en = grappemakerij, onzin.
urtift = grappig, komiek.
Untie, w. —, —n = olm, iep. ill'ttt(eu)battut,
m. = olm-, iepeboom.
*Writ, m. = Ulrich. Mile, w. = Ulrika.
111'iter, m. —5, — = ulster, lange overjas.
Ult. (ultimo) zie Intim o.
Uttimaluut, 1. —s, —s u. ..mata = ultimatum,
laatste opeisching. Ulliuto, m. —s, --s u.
..mi = ultimo, den laatsten (van de maand);
II. Mai; per IL = per ultimo.
Ill'tra, m. —s, —s = ultra: doordrijver, man
van uitersten. ItItyamatitt', I. —s = ultramarijn, ]azuur-, korenbloemblauw. ultramutate (lIbi.), Illtramoutatter, m. —a, — =
ultramontaan. illtrautotttattWutuO, m. — =
ultramontanisme.
*Win zie Itlfe.
11101'10, m. = Ulysses, Odysseus.
st. M. = unter bem Tileeresiptegel. ii. I. fiber
bem aneeresrptegel.
I. nut, 13r4. mit 9Iff. = om: (er ift immer) u.
mid) = om (bij) me; u. 6 U1)r berum = om
ongeveer 6 uur; u. Dftern = om (omtrent)
Paschen; om of voor: u. nitts unb wieber
nitts = voor, om in 't geheel niets; u. 2obn
arbeiten = voor, om loon werken; was tut
man nid)t alive urns aeIb = wat doet men al
niet voor. om 't lieve geld; aan: (bas bat er
nicbt) u. bid verbient = aan u verdiend; jegens
zie uerbient; naar zie bewerben; met:
wie ftebt's u. 31)re Oefunbbeit? = hoe staat
't met...? es ift mir leib u. ibn = ik heb medelijden met hem; zie ook gefcbeben; van: er
weir3 nicbt u. bie %elle = hij weet niet van de
rein; zie ook ftbabe I, bringen; voor: es
ift mir leib u. ibn = 't spijt me voor hem;
zonder voorz.: er tit u. ben deg = hij is dicht
bij; es tit eine fcbOne Sate u. bie 5iebe = de
liefde is een moofe zaak; u. einen Wit13, um
vieles Winger, 3u lang = een voet, veel langer,
te lang; u. bas 3ebnfacbe vermebren = vertienvoudigen, tienmaal zoo groot maken;
es banbeIt fici) u. eine Erbfcbaft = 't betreft
een erfenis; u. fo beffer, u. fo mebr ufw. = des
te (zooveel te) beter enz.; zie ook betritgen,
,aar, f ommen. II. ttut, 9Ibv. = om; (biefer
deg) ift u. = is om; (ber iag) ift u. = is om,
voorbij. u. nub U. = aan alle kanten, geheel
en al; u. unb u. liegen = door elkaar liggen;
wenn es u. unb u. lommt = per slot van
rekening. III. Um, 1.; mein II. unb %uf =
mijn hebben en houden; bas it. unb 9Iuf duet
Weisbeit = alles wat er aan vast is.
um'adent, fcbw. (b.) = omploegen. uurdttbertt,
ittp . OM = (geheel) veranderen, vermaken.
itmlinberung, w. = verandering. um'arbeiten,
ftw. (I).)= (den growl) omgraven, -spitten; (een
bock e. d.) omwerken, veranderen. uutafuten,
fcbtu. (b.) = omarmen, -helzen. tintaeututtg,
to. —, —en = omarming, -helzing. Itutlbatt,
m. = verbouwing, ombouw uttebauett, ftw.
(b.) = verbouwen, veranderen; umbau'ett =
ombou'wen, inbouwen. um'befjalteu, it. (1).) =
omhouden (een das bijy.).
I. Umber, m. —s, —n = ombervisch. II. Um'.
bey , m. --5 = umber, omber, bergbruin.
littt'berlifilrb, m.; .bogel, m. ..., omberitvisch;
-vogel.

umbeffern.
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uut'beffern, ftw. (b.) = verbeteren. uttebettett, deren. utteffeMtett, ft. (b.) = op nieuw vlechten,
veranderen; omvlechten, -doen; umffeWteu
idm. (h.) verbedden. uutlienett, R. (1).) =
ombuigen ; retts it. = rechtsom slaan, gaan. omvlech'ten, met vlechtwerk omgeven; omstren'gelen, -kran'sen. tunine'nett, ft. (1.) —
untlitbett, fcbw. (b.) = veranderen, -vormen,
-maken. uttebinbett, it. (b.) = om'binden, omvlie'gen, vliegen om; utteffiegen, (1. u. b.) =
om'vliegen. umftiellett, ft. (ti.)
omspoe'len,
aandoen; (een boek) anders binders; umbitt'bett=
om-,
ombinden; (met touw, lint e. d.) omwin'den. -vloei'en, -ge'ven. uutflo'rett, id)m. (b.)
befloer'sen. utufttetett, (1).) = omspoe'len,
tun'btafett, it (b.) = omblazen; umbittlett =
-gol'ven, -ge'ven. utteformett, fcbm. (b.) = veromloei'en, blazen, loeien om. Unt'btatt, I. =
vormen, -anderen. Um'fortnuttft, m. — = veromblad. unebliittent, fcbro. (b.) = (blazen)
omslaan. uut'blidett 114, Rijn,. = omkijken, vorming, -andering. littetrage, w. = om-,
-zien. uutbili'bett, id)u). (b.) = ombloei'en, rondvraag; in U. brittgen (U); U. 1)alten =
um'fragen, fcbw. (b.) = rondvragen. umbloeiend omgeven, omstu'wen.
fete' b (ig) ett, ftw. (b.) = omheinen. tn'filbrett,
Ilitt'bea, W. — = umbra, omber, bergbruin.
Rim. (b.) = rondleiden, heen en weer leiden.
ftw.
(b.)
=
ombrassen.
umbrau's
unt'braffett,
[dim. (b.) = overtappen, -gieten.
lett, ftw. = ombrui'sen, -loei'en. uttebree4ett, ft. (b.) = omver'halen, vellen; (een ittlegattft, m. = om(me)gang, processie, rondveld) om'ploegen, ontginnen; (papier, servet) gang ; winding; [omgang, -loop, trans] ; omgang,
omvouwen; u., (i.) = instorten, brekend verkeer, omgeving, gezelschap; (Don) etw. U.
baben, non etw. U. net men = jets vermijden.
omvallen; umbrettett (u. um'brecrjett), =
um'fitiugtiO = gezellig, aangenaam in den
laten verloopen, de woorden of de regels anders
omgang. Um'gattOformett, 1131. = manieren.
zetten (bij 't drukken).
Ituegaug4fOraehe, tv. = omgangstaal, gewone
nutIviett, 1. = Umbrie. littebrier, m. —s, — =
dagelijksche taal. umenettett, idm. (b.) = in
Umbrier.
't net vangen, omspin'nen, -strik'ken. um=
tutt'beiftgen, unr (b.) = ombrengen, vermoorden.
gimlet**, [dm. (b.) = omflad'deren, -dar'telen,
uut'briftb = Umbrisch.
-goo'chelen. unegebett, (b.) = overgeven,
ontginning. umbriit'lett,
Um'brucb, m.
nog Bens geven ; (kaarten) (rond)geven; (een
(b.) = ombrul'len, -loei'en. m. = ('t)
mantel) om'geven, -doen; umge'bett = omombuigen; einen 11. babett = omgebogen zijn.
ge'ven,
-ringers. Itmge'bung, —, —en =
umbduemett, icbw. (1).) = omdam'men, om-,
omgeving : gezelschap; omstreken. Uttegegettb,
in-, bedijken. uut'bedett, ftw. (1) ) = anders
tr. = omstreken, -geving. uttegeb(e)tt, unr.
dekken. um'beutett, icfm. (1).) = anders uit(f.) = rondgaan, -draaien (van een rad); om'leggen. um'bicbten, ftw. (1.) = anders dichten,
veranderen, omwerken. umbran'gett, idw). (b.) loopen, een omweg maken; (van den tijd) om-,
voorhijgaan,
verloopen; u. mit einem = om= omstu'wen, om (jets of iem.) heendringen.
uttebrefien, id)m. (ti.) = om'draaien, -keeren; gaan, verkeeren met iem., (goed, sleclit) behandelen ; mit etw. u. = jets in 't hoofd hebben,
110 u. = (zich) omdraaien. nut'beeftuttg, w. =
van plan zijn; u. = (ook) als schim rondwaren,
omdraaiing, -wenteling.
-spoken; (in meinem Steller) gebt es um= spookt
Ittn'breOung#11aeOfe, m.; •ThrOer, m.; =punk m
't; es gel)t ber 91eibe nadj um = 't gaat op
= omwentelingsllas; lichaam; -punt.
umbro'bett, ftw. (1.) = rondom, van Ole kanten de beurt; [auf elm, u. = er op uit zijn ; (in ber
Stabt, auf (barren) rondloopen] ; itutgeb(e)tt,
bedreigen. Itut'brud, m. = veranderde druk,
herdruk. um'brutten, fcbro. (1.) = overdrukken, (b.) = om jets (heen) gaan, loopen; (den vijand)
anders drukken, herdrukken. umburten, idw). omtrekken; ('t uiterste) vermijden; (de menschen)
ontwij ken , mij den ; misleiden ; (de wet) ont(b.) = omgeu'ren. umbutt'itett, icfm. (1.) =
duiken. utn'gebettb: mit u.. er 93oft = omomwasemen, in damp hullers. umbfiltent,
—
gaand,
per omgaande. limge'Outtg,
(1.) = omne'velen, verduisteren.
umen'nett, itro. (b.) = nauw omslui'ten. utte• omtrekking (van den vijand); vermijding, ontduiking um'nefeigt = omgekeerd, andersom;
egbebierett, ittn. (1.) = doorzenden.
verkeerd; u. wirb ein Stub baraus = je moet
unittiAein, idm. (b.) = omwaai'eren, omsui't juist andersom doen, je doet 't verkeerd;
zelen. umfa'Oen zie umfangen. uutlabrett,
ft. (1.) = omver'rijden; u., (f.) = om'varen, u. ift aut gefabren verkeerd gedaanl im
-rijden, een omweg maken; om'zwerven; u . . en /3erbetitnis = in omgekeerde reden, in
o. verhouding; 11.1 = integendeel 1 lIttegelb zie
=Wren, (b.) = om'varen, -rijden, om jets
(1).) = vervormen,
been varen, rijden. ItutlaOrt, m. = vaart, Ungelb. uttegeitaftett,
hervormen,
-scheppen, reorganizeeren. Itm'•
tocht, rondreis.
m. = ('t) omvallen,
gettattung, = ver-, hervorming, reorganival. utttlatlett, ft. (i.) = omvallen; -slaan, van
meening veranderen; (van dieren) sterven. zatie, herschepping. utiegiefjett, ft. (b.) = over***Onion, fcbw. (b.) = om-, overvouwen. gieten, -tappen; overgieten, anders gieten;
utugielen = omgol'ven, -ge'ven. uutgittent,
nutl attg, m. = omvang, uitgebreidheid, uitfdttv. (b.) = omtralien, met een hek, met
gestrektheid, omtrek; (eine 9:Reile) im = in
traliewerk omgeven. tttgliiteptt, icbm. (b.) —
omtrek; in gewiffem U. = in zekere mate, tot
omschij'nen, -schit'teren, -ge'ven. tun'grabett,
op zekere hoogte. untfan'Aen, ft. (b.) =
omvan'gen, -vat'ten, -ar'men. itut'fattglift,
ft. (b.) omgraven, -spitten; omver'graven;
uutgralen = met een gracht, greppel omgfattgreitt = omvangrijk, (persoon, boek ook)
geven, omgra'ven. utttgrett'bett, ftw. (1.) =
lijvig. umlitebett, Rim. (b.) = oververven.
untlaffett, fcbw. (t.) = (een diamant) anders omgrenzen, -geven ; -schrijven. uttectiirtett, ftw.
vatten, zetten; umfailett omvatten: (b.) = (einem etw.) om'gorden, (met een gordel)
omdoen; uutgiitlett = (einen mit etw.) om-armen, -ge'ven; behelzen, in zich sluiten.
gor'den. Itut sgut m. = ('t) hergieten, ('t) overtuttfallettb = omvangrijk; uitgebreid, veel
omvattend. fintfallung, w. = omvatting, gieten, ('t) anders-gieten.
-sluiting. nutfailungatnauev, w.
= buiten-, uutliabett, um. (b.) = omhebben. ttt'bairett,
omflad'- 'Pm (4.) -.--- onah4liken, -houwen, vellen; (den
ringrattur. uniftattern,, (data.
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grond) met de hak omwerken. unt4Cfett, Rim%
0.) = omhelzen, -armen. Itutijefuttg, w. —,
—en = omhelzing, -arming. Uut'bow m.
—(e)s, ..bange = manteltje, schoudermantel,
omhang, cape; gordijn. ttut'Oilttgen, fcbtv. (I0 .) =
omhangen, aandoen; verhangen; unt4iitegett
mit ettv. = met iets be-, omhan'gen. uutlymett,
ft. (1.) = om'houwen, -hakken.
midge = rond, om, heen en weer, hier en daar;
runb u., rings u. = rondom, in 't rond.
'uut§eriblidett, fd)tv. (b.) = rondkijken, -zien.
uuttyer'fitlyeett, rt. (b. u. 1.) = rondvaren,
-rijden; mit ben biittben it. = gebaren maken.
umberltatteru, fcbtv. (f.) = rondfladderen.
uutOer'ffiegett, ft. (1.) = rondvliegen, heen en
weer vliegen. utttOerliArett, fdp. (b ) = rondleiden, heen en weer leiden. uutforigeb(e)tt,
unr. (f.) = heen en weer loopen, rondloopen.
umbeetaufen, ft. (1.) = heen en weer loopen,
draven. umfterliegen, ft. (I).) = hier en daar
1)liggen, rondslingeren. uutOer'reifett, fd)w.(1.) =
rondreizen, overal heen reizen. umber'reitett,
ft. (1.) = heen en weer rijden; een ritje doen.
umberithidett, fcbm. (b.) = van den een op
den ander sturen, rondsturen. utttOevittublett,
fd)tv. (b.) = rondsjokken, heen en weer duwen.
uutiorlefon, ft. (b.) = rondzien. uuther'fitien,
ft. (f.) = hier en daar zitten. uttifieriftafett, fdpm.
(b.) = stiff rondstappen. uuttjer'Werfen, ft. (1).)
= hier en daar neerwerpen. umfor'iletiett, ft.
(f.) = ronddwalen, -zwerven.
umOin': ntdt u. fiSttnen = niet kunnen nalaten.
uttebaren, fd)w.(1).): lid) nad) etro. U. = naar iets,informeeren. uutIOUlett, fcbtv. (1.) = om'hullen,
omdoen; untOtiriett=oinhullen. -wik'kelen, inpakken. nutblifluttg, tv. —, —en = omhulling,
omhulsel, verpakking.
untlegeln, fd)w. (b.) = omgooien, -kegelen.
Untle0r, to. — = terugkomst, -weg; omkeering, ommekeer, kentering. utterelybar =
omkeerbaar, -zetbaar. uutle§ven, fd)tv. (b.) =
omkeeren, -draaien; onderste-boven keeren;
u., (1.) = om-, terugkeeren; vgl. um g ef ebrt.
Uutlebrung, tv. —, —en = omkeering. um'.
!Wien, ftw. (1). u. f.) = omwippen, (om)kantelen, omslaan; (fig.) over den kop gaan.
uutflartertt, fcbto. (b.) .----- (een boom) omvatten,
omvademen. untrittut'utertt, fd)w. (b.) = omklemmen, -knellen, in de armen sluiten. utte.
Utt##ett, fd)tv. (b.) = om-, neerslaan; (f.) =
omvallen. Uut'ffa0Ofragen, m. = omgeslagen
boord, liggende boord. uutiffeibett, fdyw. (b.) =
andere kleeren aandoen, verkleeden, anders
kleeden; uuttlei'bett = om-, beklee'den,
behangen. uttattitlett, !dm (b.) = knikken,
ombuigen; u., (f.) = om'knikken, breken,
knakken. utteftuittnen, ft. (f.) = omkomen,
om 't levee komen; tegronde, verloren gaan.
uttefrauttiett zie umf temp ein. umfriin'iett,
(1).) = om-, bekransen, met groen versieren.
Unt'freia, m. = kring, omtrek, -yang, nitgestrektheid , -gebreidheid ; omgeschreven cirkel,
3ebtt Meilen im U. = tiers mijlen in 't rond.
manila*, ftw. (b.) = zich bewegen (rond)om;
omge'ven; (bie (1♦rbe) umfreift bie Sonne =
draait om de zon; (91aben) u. ben Galgett =
vliegen rondom de galg. uut`frettOeftt, fdpm.
(b.) = omkeeren, 't binnenste buiten keeren,
om-, opslaan (den rand van een kleed bijy.).
Itutlabegebiiiiren, FR = overlaadkosten. um'.
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labett, ft. (1.) = o'verladen; opnieuw laden.
ltmlabelpelett, $1. = overlaadkosten. Um'.
overlaadplaats, -station.
labeftelle, w.
fittelabuttg, = o'verlading. litttlage, =
omslag (op de belastingen); (ook) belasting.
untla'nern, fcbtv. (f}.) = om-, belegeren, omringen.
Umlaut m. = omloop, cirkulatie; cirkulaire;
omloop, fijt (aan den vinger); tin U. f eftt = in
o. zijn; in U. bringett, feten = in o. brengen.
uutqaufett, ft. (b.) = om(ver)'loopen; u. (f.) —
rondloopen, cirkuleeren; om'loopen, een omweg maken; (van wind) omloopen, -springers;
(van geruchten) de rondte doen ; (van geld) in
omloop zijn, cirkuleeren; (van tijd) ornigaan,
ten einde loopen; uuttattlen, (ii.) omloopen,
loopen om.Uttelauffcbreiliett, .berfilnutto, ro.=
rondschrijven, cirkulaire. uutittuf8fiflOg =
yangbaar. nutlattfieit, omlooptijd.
Unt'Ittut, m. = umlaut. uttelnutett, fcbtv. (b.) =
umlauten, wijzigen; den umlaut aannemen.
untlitutfalOg = voor umlaut geschikt, to
wijzigen. nutlegefragen, m. = liggende boord.
uutlegett, fcbtv. (b.) = (mantel) omdoen,
omslaan; (verband) aanleggen; (kraag) omslaan,
omvouwen; (schip) omleggen, op zij leggen;
(wissel) omleggen; (wasch) omleggen, keeren;
(troepen) omleggen, van plaats doen veranderen; (iets) verleggen, anders leggen;
(belasting) om'slaan; (ber Winb) legt rtdi um =
slaat om, draait; (scherts.) over den kop gaan;
untle'Ren = omge'ven, rondom beleggen.
Itutleguttg, to. — = om-, verlegging; omslag.
unt'lettett, fd)w. (b.) = anders leiden, verleggen. uutlenten, ftw. (b.) = (om)wenden,
omdraaien. **mimic**, fcbtv. (1).) = anders gaan
leeren, opnieuw beginnen. itinteuttlen, fcbtv.
(b.) = omschirnen, -stra'len, -schit'teren.
muliegent) = om'liggend, -rin'gend; bie
u..e Oegenb = de omstreken, omgeving.
ummateern, fcbtv. = ommuren. uut'mobeitt,
fcbtv. (b.) = vervormen, -anderen. uttemtittien,
fd)w. (b.) = ver-, hermunten.
untuadrtett, fcbm. (1.) = met nacht, duisternis
omgeven, verduisteren, in nacht hullen. uuttte'e
belts, fcbtv. (b.) = omnevelen. unettietett,
id)w. (b.) anders, overklinken; umnielett
= omklinken.
untliadett, idnp . (1.) = over-, verpakken. um.
Oateiertt, fcbtv. (b.) = ompantseren.
lets, fcbro. (b.) = ompalen, met palen omgeven,
palissadeeren. uttepfiattiett, fcbtv. (1.) = over-,
verplanten, verpoten; umetattlett, = omplan'ten, rondom beplanten. unt'#ffilgett,
fcbtv. (b.) = om'ploegen. utit'Ortigett, fd)tv.
(b.) = hermunten; overstempelen; ( Oolb) tot
munt slaan.
uttequartierett, ftro. (11.) = van kwartier doen
verwisselen.
untratrutett, idwa. (ti.) = omlijs'ten, -ra'men.
uutriitebertt, fcbtv. (b.) = met een rand omgeven, omranden; fdyroara umrtinberte Vitt5eige
= zwartgerande advertentie. uttirtutlett, fcbt1).
(1.) = omran'ken, -slin'geren. utterituutett,
RIM). (1.) = anders schikken, v,3rplaatsen,
omzetten. untrau'Irbett, fcbtv. (b.) = omrui'schen, ruischen om. interet§nett, (l.) --omrekenen; in Matfett u. = tot marken herleiden. ltut'ver4ttungisfur4, m. = omrekeningskoers. unt'reichen, Id w. (b.) = om'reiken,
rondgeven; uutreil§eu = omvatlep,ustt'reifett,
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fcbw. (f.) om'reizen, langs een omweg reizen,
een omweg maken; utureilett, fcbw. (b.) =
omrei'zen, een rein maken om. unt'reitten,
R. (t.) = om'rukken, omver'halen, afbreken,
sloopen; untreilett schetsen; zie 't part.
umriff en. tuniveiten, ft. (1.) = om(ver)'rijden;
u., (f.) = om'rijden, een omweg maken; umteilen, (b.) = omrirden, rijden om. uutirettnett,
unr (b.) = om(ver)'rennen; utnrettitten
omren'nen, rennen om. tuntin'gett, fcbw. (b.) =
omringen, -geven. *Writ, m. = (van een
teekening e. d.) omtrek, omlijning, schets ; trek;
in fraftigen Umriffett (fcbtlbern) = in krachtige
trekken. untrillett = omlijnd; fcbarf u. =
scherp onalijnd.
w. = omlijning.
lint'vitt, m. rondrit, rit om (iets) heen.
untirlibren, fcbw. (1).) = omroeren. Ittnituf,
tn. = omroep. utu'riitteln, fcbw. (1.) = omroeren, -schudden.
tuna = um bas, u. um bes.
untlattett, fd)w. (b.) = in een anderen zak doen.
tun'itigen, fdp. (b.) = om'zagen. untlatteln,
fcbtn. (b.) = anders zadelen, een ander zadel
opleggen; (van beroep, meening, partij, studie
enz.) veranderen, omslaan. Until* m. =
omzet, aftrek, debiet, verkoop, handel. titn'•
falitteuer, w. = omzet-, debietbelasting.
tunfitu'uten, fcbw. (b.) (om)zoo'men, boorden.
utteft§affen, g. (t.) = herscheppen, veranderen.
lint'f4affung, t13. — = herschepping, verandering. uttelMatten, fcbw. (b.) = omschakelen.
tintifMatter, tn. —5, — = omschakelaar,
stroomkeerder. untIttatt'aett, fcbto. (b.) = om-,
verschansen. flutftbatt'iutte, w. —en =
omschan'sing. unticitarrett, fcbw. (b.) = om'krabben, -woelen. untfttatiten, 1c/m. (b.) =
omscha'duwen. Itutic§au, W.: U. baiten
inspektie houden, onderzoek doen, rondzien.
untifc§auett fic§, fcbw. (b.) = om- , rondzien,
rondkijken; [untfitau'ett = overzien', (van
alle kanten) beschouwen]. unt'frftaufeln, f dm. (1.)
= om'scheppen, met een schep, schop omroeren, -werken, (koren) verschieten. untifeftiOtett,
fd)w. (I).) = de lagen (ook in de maatschappij)
anders schikken. ItutifCcOtuttil, w. andere
schikking v. d. lagen. utteft§it§tin = afwisselend, beurt om beurt. uttelitIdett, fcbw. (b.) =
ver-, terugzenden. tunfcbieltett, fcbw. (1.) -met een ijzeren band omgeven, beslaan.
om(ver)'schieten; (1.) =
untift§ietett, ft. (b.)
(van den wind) om'schieten, om'springen;
rondom beschieten.
untftVeljett, (b.)
unt'Niffen, fdp. (1.) = overschepen; um.
= omvaren, om heen varen, om'zeilen.
= omvaring.
Untfdafung,
ttutirblag, m. omslag, enveloppe; omkeer
(van 't weer, van de publieke opine, van den
toestand), kentering; zuur worden (van melk,
bier); (koude matte) omslag, kompres; om-,
opslag (van een kleedingstuk); o'verlading (nit
schip in trein bijv.); [omzet, debiet] ; (nrbb.
aucb) jaarmarkt. untittlagen, ft. (b.) = omslaan, vellen; (een blad) omslaan, -keeren;
(een kleedingstuk) om-, opslaan; (doek) omslaan, -doen; (nit schip in trein bijv.) overladen; (scherts.) over den kop gain; (f.) =
omslaan, -vallen, veranderen; (van 't eene
uiterste in 't andere) omslaan, vervallen; (van
wijn, bier, melk) zuur worden. [untftftta'nett (1.)
= slaan om]. tintic§lagetuf4, 1. = omslagdoek.
Itneft4tagilbafen, m.; .ftelle, w. (.01a#, m.) =
overladingslfhaven; -station (-plaats).
itutfigei'dott, ft. (b.) = omslui'pen, sluipen om.
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untf4leVern, fd)w. (b.) — (om)slui'eren.
utnfcblielett, ft. (b.) = om-, insluiten; omklemmen. w. —, —en om-,
insluiting; omhulling, -hulsel, tuttittlitegett, ft.
(1.)
omslingeren, -kronkelen; omklemmen,
omhelzen.
untleOntelAeln, fcbw. (l.) = van alle kanten
vleien.
unticixteitett, ft. (ii.) = untwerf en; (op school)
blijven zitten. untli§tnetien, ft. (1s.) = om-,
versmelten, hersmelten. untic§ntiebett, fCbw.
(b.) = veranderen, -smeden; untfOtnte'bett =
omsme'den, met ijzer omgeven, rondom beslaan.
untleOttatten, fd)w. (1.) = omgespen; anders
gespen, vergespen. untichniirett, fcbtn. (b.) =
omrijgen, -doen; untleOttiVrett = omwin'den,
met koord omwikkelen.
untfttritttlen, fd)w. (b.) = in-, beperken, omsluiten, -grenzen. unt'Kreibett, ft. (b.) = overschrijven, veranderen, wijzigen; overdragen;
(eine bt)potbef auf einen anbern stamen) overschrijven ; untfc§reillen = omschrij'ven, nauwkeurig anders zeggen, nauwkeurig bepalen,
omgrenzen; (met een figuur) omschrijven.
lintift4reibung, w. —, —en = verandering,
afschrift, kopie ; overschrijving, -dracht; UM.
fekrei'bung = omschrijving. Unt'fr4rift, w. =
randschrift; opschrift, inskriptie.
omschudden.
unt'frWitteln, fd)to. (b.)
14iitten, fobw. (b.) (een glas water e. d.) omwerpen, -storten; (water e. d.) storten; overgieten.
untfOtutienten, fd)w. (b.) = omflad'deren, omzwie'ren, -stu'wen; (den vijand) aan alle kanten
bestoken. untft0tue'ben, fcbw. (b.) = omzwe'ven.
Itnefcbtuelf, m. —(e)s, —e = omweg, afdwaling; of)ne U. .(e) = zonder omwe'gen, zonder
omhaal; er macbt U.. e = hij draait er omheen.
untfchtueljett, fd)w. (1.) = rondzwerven om;
[itutitthwifett, (f.) = om-, rondzwerven].
untifittuentett, fd)w. (1.) = omzwenken, draaien,
omslaan. untic§tuittgen, ft. (b.) = om'werpen,
omzwaaien (een lans by.); untlifttuin'gett =
omge'ven, vliegen om; slaan om. untfc§tuteren,
Fcban. (1).) omgon'zen, gonzen om. ltne.
frittuung, m. = (om)draaiing, -wenteling;
ommekeer, kentering, plotselinge verandering
(van fortnin, meening, toestanden).
untlegeln, fcbw. (b.) = om(ver)'zeilen ;
gen = omzei'len, om'zeilen. untifeben TIC
ft. (1.) = omzien, -kijken, rondzien, -kijken;
fid) nad) einer beffern nobnung u. = naar
uit-, omzien. untleitig = op, aan ommezijde.
unefelibar = omzetbaar, om te zetten, te
veranderen. untle#en, fcbro. (b.) = (er) om
heen zetten; verzetten, verplaatsen ; omzetten,
veranderen, overbrengen; omzetten, verhandelen, verkoopen; untletlen = omge'ven,
omringen, omzet'ten, bezetten, garneeren.
feliung, w. —, —en = omzetting, verplaatsing,
verandering, overbrenging. littt'fittgreifett, I . =
('t) om-zich-grijpen; uitbreiding, voortplanting.
w. — = omzichtigheid, beleid, takt;
rondblik. unt'llefttig = omzichtig, beleidvol,
voorzichtig. ttntifitOtigtelt, — = omzichtigheid, beleid. untitntett, R. (1.) = omzinken,
om-, neervallen, instorten. uutfottft' =
voor niet, om niet, gratis, te geef; (te)vergeefs,
nutteloos; u. ift ber Zob niets voor niet.
untVattnett, fobw. (b.) = anders (in)spannen;
om'spannen, van paarden verwisselen; ant.
fOattlten = omspan'nen, -vat'ten. tuttlpe.
Wren zie umexpebteren, untf#Ielest, Wm,
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(b.) = spelen (rond)om, omspe'len, -dar'telen.

umtvorbett.

untlamen, few. (1).) = om(ver)'dansen; umtan'aen = dansen (rond)om, omdan'sen.
umf#In'nen, ft. (b.) = omspin'nen, omvlech'ten.
Umlaute,
w. = verdooping. umlaufen; icbw.
unt'fintmgen, ft. (b.) = om(ver)'springen; u.,
(1.) = omspringen, -slaan (van den wind), (b.) = verdoopen, om'doopen, een anderen
naam geven. ittittait'itteltt, idm. (b.) = omdar'plotseling veranderen; mit einem u. = met
lem. omspringen, handelen; umfOrin'aen, telen. Umlaut e*, m. = ruil(ing), om-, verwisse(b.) = (er) omheen springers, omsprin'gen. um'. ling. uutlauldjen, fcbm. (1.) = omruilen, -wisselen. undo'ben, fd)w. (b.) = omgie'ren, razen,
om'spoelen, -wasschen;
fd)w. (b.)
gieren (rond)om. umth'nen, id)w. (l.) = om= omspoe'len, -gol'ven.
klin'ken, klinken (rond)om. undolen, id)w.
omstandigheid; toestand;
Unettanb, m.
(1).) = omloei'en, razen, loeien (rond)om.
staat; bie netberen Umftecnbe de bizonderheden ; nad) ben Umftemben = naar omstandig- untlrefben, ft. (b.) = ronddrijven, -jagen;
heden; uttter Umftecnben = al naar omstandig- fidj u. = ronddwalen, omzwerven. unetreten,
ft. (b.) = om(ver)'trappen; (schoenen) aftrappen.
heden ; in sommige gevallen ; unter ben gegebenen
Untlrieb, m. = beweging, omloop; regelmatige
Umfttittbett = in de gegeven omstandigheden;
Umftetttbe maten = plichtplegingen, kompli- exploitatie (in 't boschbedrijf); Unttriebe =
menten maken; obne Umftembe zonder raddraaierijen, intriges; woelingen; fommu.
omslag; es macbt mir feine Ilmftembe = 't is ntittite 11..e = kommunistische beroeringen,
me niet lastig, 't ddrangeert me niet; rte ift woelingen. Unetriebler, m. —s, — yolksin anbern (in gefegneten) Umftemben = in beroerder, -menner, agitator.
gezegende omstandigheden, in pozitie. um'. umlun, unr. (b.) = omdoen (een mantel bijv.);
(soms) nog eens doen; fitt (nad) etw.) u. =
Itanblicr) = omstandig, breedvoerig, wijdloopg,
omslachtig; komplimenteus. UmIttinbtichteit, (naar iets) informeeren, uitzien, (iets) zien to
krijgen. unetunlic0 = belangstellend.
= omslachtigheid, wijdloopigheid.
Unt'itanatatten, .tommiffariva, 'drainer, m. = untivaWlen, rt. (b.) = omgroei'en, rondom
begroeien. unnuallen, ftw. (I).) = omgol'ven,
wijdloopig, omslachtig, langdradig persoon.
omwal'len. nuttuallung, tr. —, —en = omUnettanbbtuort = bijwoord, mn'ttauen, fcbm
walling. unflutitien, id)w. (1).) = omwentelen,
(1.) = verst(o)uwen. umitetften, ft. (b.) =
(grond) omspitten, (koren) verschieten; anders omrollen, omverwerpen. —,
—en = omwenteling (eig. en fig.), revolutie,
graveeren, bijwerken. mn'tteden, fcbro. (b.)
haar) anders opmaken; (jonge plant) ver- omverwerping. unetvanbein,fcbm. (b.) rondwandelen; (geheel) veranderen, om'zetten;
zetten ; unitterten = omzet'ten, -ge'ven.
unefte0(e)n, (f).) omringen, staan unnuan'bein = wandelen (rond)om, de ronde
(rond)om; (gwst.) bederven, (van vee) kapot-, doen om. lintlyanbier, m. = hervormer; (tech.)
doodgaan. uutifte4enb = op de ommezijde, transformator. Untloanblung, w. = verandehier achter ; auf ber u.. en Seite = op de ring, om'zetting. Itutly anbluttg6003eflon. =
ommezijde; bie U.. en
de omstanders. gedaanteverwisseling(sproces); transformatieunefteiaen, ft. (1.) = overstappen. umitellen, (proces). inntoe'ben, fcbtn. (b.) = omwe'ven,
fttn. (b.) om'zetten (woorden, zinnen, de omspin'nen. uut'Wer§feln, id)w. (1).) = (om-,
wissels) ; verplaatsen (meubels e. d.), anders ver)wisselen, -ruilen. Utn'weg, m. = omweg
plaatsen, van plaats laten verwisselen; um. (eig. en fig.); auf U.. en = langs een omweg,
langs omwegen; er gebt auf . en = hij gaat
ttetlen = omge'ven, -ringen, rondom bezetten
niet recht door zee. umluelien, fcbtn. (I).) =
(met); insluiten. unt iftettiOelit, fcbm. (1j.) =
om'waaien; unduel)en = omwaai'en, waaien
't stempel (zegel) veranderen, opnieuw af(rond)om. Utn'ivett, w. = de wereld om ons
stempelen. unetteuerb ay = omzet-, verstelbaar.
unetteuern, (1).) = (machine) om'zetten; (u, hun) been. um'Wenben, unr. (b.) = omwenden, -keeren, -draaien, (bas Zlatt) omslaan;
umfteu'ern = omvaren, varen om. unettimmen,
(i.) = om-, terugkeeren; im U. = in een
icbro. (b.) = anders stemmen; (fig.) tot een
andere meening brengen, omkrijgen. unetteten, oogwenk, in een ommezien. umWer'ben,
ft. (l.) = omstooten, om(ver)'werpen (ook fig); (b.) = druk 't hof maken, met aanzoeken
(een testament) ongeldig, krachteloos maken, lastig vallen, omstu'wen, vgl. umworben.
vernietigen. um'itatlic4 = omstootelijk, on- uut'Werfett, it. (1).) = om(ver)'werpen, -gooien;
(mantel) omwerpen, -slaan; (ber Stuifcber) f)at
zeker, -vast.
umftvablen, fcbtn. (b.) = omstra'len. unettrirren, umgeworfen = heeft 't rijtuig laten omslaan;
(b.) = overbreien, veranderen; untitrir's (ber Staufmann) bat umgeworfen = is failliet,
is gekelderd, over den kop (gegaan); (ber
fen = om-, verstrikken in, omslui'ten, vangen ;
met breiwerk omgeven. umftritlen = bespro- %ebner) bat umgeworfen = is blijven steken;
ken, betwixt; eine Diel u. ..e Wrage = een (fie bat) umgeworfen = een miskraam gehad.
um'Werten, (f).); etw. u. = de waarde
kwestie, waar veel over getwist wordt. umftra'.
van iets veranderen, anders bepalen. Um'Wer.
men, icim. (1).) = omstroo'men, -spoe'len.
tune,
— waardeverandering, andere
unettiiipen, idm. (1.) omkeeren, onderste
boven keeren, (rand van hoed e. d.) om-, opslaan. waardeering. umluideln, ftw. (b.) (er) om
wikkelen, (er) om winden; anders inpakken;
Unt'ituri, m. ('t) omvallen, val; omverwerping, totale omkeer, revolutie. unettiiraen, untWiefeln = omwik'kelen, -woe'len, -hul'len.
id)w. (1).) =omstorten, -keeren, om(ver)'werpen,
uneWinben, ft. (1.) = (er) om winden, (er) om
doen; umWiniben = omwik'kelen, -win'den,
omhalen; it., (f.) = omvallen, inzakken,
omstren'gelen, -kron'kelen. uuttat'beln, id)w,
omstorten.Unettuvigefeth f. = wet op de revo(b.) = omwervelen, draaiend omhullen.
lutionnaire agitatie. Unettliviter, m. --s, — =
omgol'ven, -spoe'len,
uutivo'nen, Rip. (1).)
lid van de revolutiepartij, revolutionnair, revolutieman. UnetturOatief, w. = revolutionnaire unettio4neub = omwonend, naburig. um.
ftw. (1).) = omwolken (eig. en fig.),
omwentelingspartij. Unefturibadage, w. =
bewolken, doen betrekken; tic§ u. = betrekken,
wetsontwerp op de revolutionnaire afgitatie.
ge,
umtan'bein, id)w. (1).) = onadarlelen, -stoei'ep, bewolkt worden. umtvevlen; vie! u.
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vierd, (veel) omstuwd. untlutitgen, =
om'woelen, -wroeten. itutlourf, m. = om'werping, ('t) omgooien, ('t) omwerpen; omwerping, omhang.
untlii§ten, idm. (b.) = over-; rondtellen.
untlabfen, fcbto. (b.) overtappen. untinulten
id)tr. (b.) = omheinen. Untitiu'flung, w.
—en = (om)heining. untle4ig Witten = den
beker laten rondgaan, beurtelings drinken.
unegeidpten, icbm. (t).) overteekenen.
untlieben, rt. (1) ) = om(ver)'trekken; (mantel)
omslaan; (einen, rid)) anders kleeden, verkleeden; u., (i.) = verhuizen; untaie'bett, ft.
(b.) = omge'ven, -rin'gen; (eine Mauer) um=
alebt bie Stabt = loopt om de stad; (ber bittts
met ift) mit Molten um3ogen = met wolken
bedekt; tiff) u. = betrekken, donker worden.
fintilnigettt, icbtn. (b.) = omsingelen, insluiten.
untiuclen, fd)w. (b.) = omflit'sen, omschie'ten.
lint'sug, m. = omhang, processie ; verhuizing ;
(sours) verwisseling van kleederen; ('t) verkleeden. unt'ogOatber = wegens verhuizing.
verhuiskosten; overplaatsingsaunOtoften,
kosten.
onveranderlijk; -herroepelijk.
unablin'bertie0
onbeslist, -uitgemaakt. utt'•
un'abgentac§t
abircingig onafhankelijk. Un'abbangigteit,
w. = onafhankelijkheid. un'abtOututtitt) =
onontbeerlijk, -misbaar; er ift u. = hij kan niet
van zijn werk af, is verhinderd, heeft belet.
unabtarftg, onophoudelijk,
onafgebroken, voortdurend, aldoor. unablOW•
bar, •tablit* u. un'abl... onaflosbaar, niet
of te lossen. unabfeWbar, •0'14 u. un'ab...
= onafzienbaar, onmetelijk, niet te overzien.
un'able4bar u. unableirbar = onafzetbaar.
un'abfWlit§ onopzettelijk, niet bedoeld,
zonder opzet. un'abtretbar =onvervreemdbaar.
unabWetWbar, •Weiblic6 u. un'abto... —
onafwijsbaar, gebiedend. un'abtvenbbar u.
unabtoenb'bar onafwendbaar, -vermijdelijk.
un'ac4tfaut = onachtzaam, -oplettend, aohteloos, slordig, -bezonnen. Un'adSlautteit, tn. —
onachtzaamheid enz.
utt'ab(e)lig = niet adellijk, onedel, burgerlijk.
= ongelijk, niet gelijkend, niet
overeenkomstig.
unanfeditlar u. un'anfecbtbar = onbetwistbaar. un'angebaut = onbebouwd, -gebouwd.
ongepast, -tijdig. un'ange•
un'angebractit
focbten rustig; ongestoord, -betwist;
vlekkeloos, zonder blaam. un'angetteibet =
ongekleed. un'angetnetbet onaangemeld, onaangediend. un'angenteffen = ongepast, -doelmatig, -evenredig, -passend, -geschikt. un'an.
gettetwt = onaangenaam, -plezierig, lastig.
un'attgeriitgt onaangeroerd. un'angefeben onbelangrijk, -aanzienlijk; niet gezien, niet
geacht; [niettegenstaande]. un'angeftellt =
ongeplaatst, zonder betrekking. un'ange•
onaanongeverfd. un'angetaftet
ftvic§ett
getast, -geroerd.
un'attgreifbar u. unattereirbar = ongenaakbaar, -aantastbaar, tegen alle aanvallen beveiligd.
uttattine = unaniem, eenstemmig. Uttattintit4t,
— = unanimiteit, eenstemmigheid.
unamtelon'bar u. un'annetmnbar = onaannemelijk. un'annetintlici) = onaannemelijk;
(gwst.) onaangenaam. Un'attnebnetiftreft, w.
— = onaangenaamheid, moeilijkheid; onaanonooglijk, onnemelijkheid. un'attle§n'tith
gunstig uitziend; onaanzienlijk. un'attftanblg
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= onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onnet. On'.
anftanbigteit, w. = onfatsoenlijkheid enz. utt'•
anftnig niet stuitend, niet kwetsend.
unantaft'bar u. un'antaftbar = onaantastbaar.
ontoepasselijk, -bruikbaar.
un'atutienbbar
un'abbetittie0=onappetijtelijk, -smakelijk, vies.
I. Uttlart, m. —(e)s, —e
deugniet, stouterd.
II. Un'art, tn. —, —en onhebbelijkheid,
onaangename eigenschap, onbeleefdheid, slecht
gedrag, ondeugendheid.
un'artig = stout, ondeugend; onnet, -beleefd.
un'artifuliert ongeartikuleerd, onduidelijk.
unliftbetlf4 = onesthetisch, onsmaakvol.
unaurbereitet
onbewerkt. unauffinb'bar u.
un'auffinbbar = onvindbaar, niet te vinden.
un'aufgeforbert ongeroepen, -gevraagd; uit
eigen beweging. un'aufgetaft = onopgelost.
un'aufgeKtoffen = ongeopend ; onontgonnen.
un'aufgeiegett = onopgetrokken; (van kaarten
e. d.) onopgeplakt. unauftsIt'bar, •balefaut
onweerstaanbaar, niet tegen te houden; met
vaart. uttaufOrlic0 onophoudelijk, voortdurend, aanhoudend. unaftaWbar, .106114 =
onoplosbaar, niet op te lossen, niet te ontwarren.
un'aufutertfam = onoplettend. un'aufrid)tigonoprecht.Un'aufric§tigteit, w. —= onoprechtheid. uttattfiCeb'bar, •le§ieblic§ u. meant.
= niet uit te stellen, dringend, urgent.
onvermijdelijk,
unaubbleiblitt u. un'aud..
onfeilbaar; bas tit u. = dat kan niet uitblijven.
= onrekbaar,
unaudbetmlbar u. un'au0.
onuitzetbaar. unautifiitirlar u. un'au6. . .
onuitvoerbaar, onmogelijk. un'auagebilbet
niet geheel ontwikkeld; onontwikkeld, -beschaafd. un'atftefillit niet gevuld, oningevuld. utt'anagenticOen = onvereffend, -beslecht;
(fig.) onevenwichtig; niet harmonisch ontwikkeld. tin'au4gegtidjenbeit, = onevenwichtigheld. un'auOgentaOt = onuitgemaakt, onbeslist. un'aubgefe4t = onafgebroken, zonder
tusschenpoozen, onophoudelijk, aldoor. unaua•
tültOlar, •ION'Itch u. un'aud. onuitwischbaar; onbluschbaar. unau#158'1idj u.
un'aud. . . = onaflosbaar, onafkoopbaar.
unaubrottibar u. un'aud... onuitroeibaar,
onvernietigbaar, onverdelgbaar. unau6lbree§'.
110 = onuitsprekelijk, -zegbaar, -noemlijk.
unaugteirlie6 = onuitstaanbaar, -verdraaglijk.
unattOtilg'bar u. un'au6. . = onverdelgbaar,
onveronuitwischbaar. un'auftelefrlitt
mijdelijk, niet te ontgaan.
lltfbanb, m. --(e)s, —e u. nub e wildzang,
rakker.unibanbig=onbeteugelbaar,onbedwingbaar, -tembaar, -handelbaar, buitensporig,
ontzettend. utt'bantioraig = onbarmhartig,
onmeedoogend. Un'batuttiminteit, w. onbarmhartigheid, hardheid. un'bartig baardeloos, ongebaard. Itnibartigteit, w. — baardeloosheid.
un'beaittet = on(op)gemerkt; etw. u. I alien —
op lets niet letten, geen acht op iets slaan, iets
buiten beschouwing laten. utt'beanitanbet
onbetwist, onbestreden. un'beauttnartet -onbeantwoord. unbeant'tuortlidj u. un'be... =
(zijde,
niet te beantwoorden. un'bearbeitet
metaal, Steen) onbewerkt, ruw; (wetenschap)
onbeoefend. un'bebaut = onbebouwd.
I. unbebactjt dakloos, zonder dak. II. un'be•
batbt(fatn) = onbedachtzaam, -nadenkend,
onbezonnen.
un'bebaMfanterbmile = onnadenkend, onbezonnen. littlebacbtfainteit, w. = onbedachtzaamheid enz. un'bebedt = onbedekt, -gedekt.
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unibebenffitf) = onbedenkelijk, zonder bezwaar;
zonder aarzelen, zonder zich te bedenken,gerust.
utebebetttenb = onbeduidend, onbelangrijk,
weinig beteekenend. Un'bebeutett(b)beit, w. —,
—en = onbeduidendheid. un'bebingt u. unbe•
bine = volstrekt, beslist, bepaald, onvoorwaardelijk, onbeperkt, (al)geheel, vol, totaal.
un'beeibigt onbeedigd. un'beeinflubt =
onbeinvloed, vrij, onbelemmerd. un'beeintrfu§s
tint onbeschadigd, -benadeeld. un'beenbigt=
onvoltoold, onafgemaakt. utebeerbigt = onbegraven.
un'beftiOigt = onbekwaam. zonder aanleg,
onbegaafd; -bevoegd. un'befalobar u. *tube.
afieb = onbcvaarbaar, -berijdbaar. un'be'
fangen = onbevangen, -partijdig, niet vooringenomen; ongekunsteld, natuurlijk, nalef, eenvoudig. Ittebefangettfyit, — = onbevangenheid enz. un'befeftigt = niet versterkt. utt'be•
fiebert = onge-, onbevederd. utebeftedt' =
onbevlekt, -besmet, vlekke-, smetteloos.
befriebigenb = onbevredigend, onvoldoende.
un'befviebigt = onbevredigd, onvoldaan. un'•
befugt = onbevoegd.
un'begabt = niet begaafd, onbegaafd, zonder
aanleg. utebegeben =niet geplaatst, onverkocht ;
ongetrouwd. un'begfeitet= niet begeleid, zonder
geleide, alleen. un'begraben = onbegraven.
un'begreiiiiM u. unbegreirlitt = onbegrijpelijk. utebegrenat = onbegrensd, grenzeloos,
onbeperkt. [nwbegriff. m. domheid]. un'be•
ongegrond, ongemotiveerd.
griinbet
griittbetOeit, w. — = ongegrondheid. un'bes
onvermogend,
niet gegoed.
flitted =
un'be0aart = onbehaard. ittebe0agen, 1. =
onbehagen, -behaaglijkheid, -aangenaam gevoel.
utebefjaglic0 = onbehaaglijk, -plezierig, -lekker,
niet op zijn gemak. Itn'befAglic4feit, w. =
onbehaaglijkheid, -aangenaam gevoel. un'be.
fiauen = (eig.) onbehouwen, niet behouwen.
un'befolligt = ongehinderd, -gemoeid. utebe•
onbeholpen, -hand ig ; plomp.
ftifffic#
un'bebittbert = onbelemmerd, -gehinderd.
un'befpfiett = onbeholpen, -handig, links(ch).
Un'befolfenOeit, w. = onbeholpenheid enz.
un'beOliffticij zie unbebifflicb. un'beOutiam =
onbehoedzaam, -voorzichtig, -bedachtzaam.
unbetrebar = vast, zeker, niet van de wijs te
brengen; vertrouwbaar. unbeirrt' zonder zich
van de wijs te laten brengen, kalm, vastberaden.
utt'beilreibliM = oninbaar, niet invorderbaar.
onbekend. un'betatutterWeile =
un'befannt
onbekend, zonder (iem.) te kennen, zonder met
iem. bekend te zijn. Un'befatuttlyit,
onbekendheid (passief). ittebefanntliOaft, w. =
onbekendheid (aktief). un'befeOrt onbekeerd.
uttleffeibet = onbe-, ongekleed. unbetiint'utert
= onbekommerd, -bezorgd; feiett Ste bestoegen
u. = wees daaromtrent (maar) gerust.
uttlelabett = onbe-, ongeladen. un'belaftet =
onbelast, -bezwaard; u . . es Stmt.) blanke
rekening. un'belaubt = bladerloos, kaal.
un'befebt = levenloos, onbezield, doodsch.
un'belefen = weinig belezen, ongeletterd.
Un'befelettbeit, w. = geringe belezenheid.
un'befiebt = onbemind, niet geliefd, niet gewild, onpopulair. Ittebeliebtfoit, w. = onpopulariteit, -bemindheid. un'beloljnt onbeloond,
zonder belooning.
onbemand. uttbenterflar u.
utebentatutt
un'be... onmerkbaar. un'benterft = onbemerkt, -opgemerkt. utebentittelt = onbemiddeld, -vermogend.
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un'benannt = onberoemd; -genoemd, naamloos.
un'betteibet = onbenijd. un'bettontmen: bas
bleibt bit u. = dat staat u vrij, dat belet u
niemand. un'bettulit = ongebruikt, niet (goed)
besteed.
un'beobarbtet = onopgemerkt.
un'bequent = ongemakkelijk, -geriefelijk, lastig,
hinderlijk. litebequentlit4feit, w. ongemak,
ongeriefelijkheid, bezwaar.
unbeve'ibenbar u. un'be... = onberekenbaar.
unlereiljtigt = ongerechtigd, -bevoegd; ongegrond, -billijk, -rechtmatig. utt'bereMtigter•
Weile = onrechtmatig, zonder gerechtigd te
zijn. utt'berit§tigt = onverbeterd, niet in orde
gemaakt; onvereffend. un'beritten = onbereden (paard: nog niet bereden; ruiter: niet
kunnende rijden; of (icier: niet rijdend). un'be.
rfiellit4tigt = onopgemerkt, buiten beschouwing; buiten rekening; etw. 'glen = lets
niet in aanmerking nemen, buiten beschouwing
laten, met iets Been rekening houden. un'be•
%viten = ongeroepen, zonder roeping; unb. I —
moge 't zoo blijven! goddank! afkloppen!
un'beriitynt = onberoemd, weinig bekend.
un'beviifot = onaangeroerd (eig. en fig.);
ongerept.
un'belcha'bett, 43rdp. mit (den. [ob. mit Dat.];
u. meines 9lecbtes, meines 9lecbtes u. behoudens, met voorbehoud van mijn recht,
mijn recht voorbehouden, zonder te kort te
doen aan, onverminderd mijn recht.
fcbabiat = onbeschadigd, -gedeerd. un'be•
ftbaftigt zonder bezigheid, niets doende,
werkeloos. un'beftliattet = onbeschaduwd. un'•
befiteiben= onbescheiden, vrijpostig, arrogant.
onbeslagen; in einer
un'beggagett
niet thuis zijn in, niet op de
fd)aft u. fein
hoogte zijn met (van) een wetenschap.
un'befOnitten = onbesnoeid, -besneden.
usebefebotten onbesproken; onberispelijk;
lid) eines u..en 9Zufes erfreuen = een . uitstekende reputatie genieten. Un'befrboltenbeit,
w. — = reinheid, onbesproken karakter,
gedrag. Un'belcipttenfoitbieugni0, f. = bewijs
van goed (zedelijk) gedrag.
uttlele4ranft = onbeperkt, -begrensd, absoluut.
unbe(Oreiblict un'be... = onbeschrijfelijk,
onuitsprekelijk, buitengewoon. unleft§vieben
= onbeschreven, blank(o) ; niet beschreven. un'•
beKriett = onbesproken, ook = uttb eruf en!
utt'befe§iit# = onbeschut, -beschermd.
utt'beft§tvertitt u. unbeft§tvev'ficf) = gemakkelijk, zonder bezwaar. un'befc§Wert onbezwaard; vrij, zuiver.
onbezield, ziel-, levenloos. un'be.
un'befeelt
febett = onbe-, ongezien, -bekeken; voetstoots
(koopen). un'befelit onbezet: vrij, vakant,
zonder bezetting; ongegarneerd. unbefieg'bar,
•fieglit§ u. un'be... = onoverwinnelijk.
un'befiegt = onoverwonnen. un'befolbet =
onbezoldigd, ongesalarieerd. tuebefonnett =
onbezonnen, onnadenkend, onberaden. ittebe•
fonnettbeit, u). = onbezonnenheid enz. un'bes
onbezorgd, -bekommerd, gerust;
font
onuitgevoerd laten.
einen 91uftrag u. laffen
ntebeftaub, m. = onbestendigheid, veranderonbelijkheid, ongedurigheid. un'beittinbig
stendig, -gedurig, veranderlijk, onstandvastig.
zie
Unbeftanb.
'tube.
t
litt'bettüttbigfeit,
ftei§lar, •fteiblii0 u. un'be... onomkoopbaar. un'befteigbar u. unbefteig ibar = onbeklimbaar, niet te bestijgen, ontoegankelijk.
un'befteffbav u. unbettell'bar = onbestelbaar.
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uniberteltt = onbesteld, niet bezorgd, niet
besteld; niet bebouwd. un'beitiumbor
unbertintnebar = onbepaalbaar; niet te omonbestemd,
schrijven, vaag. un'beitinunt
onbepaald, vaag, niet vast, onzeker.
utebeitraft = ongestraft. un'beftreitbar u.
unbeftreitlar = onbetwistbaar. un'beftritten
= onbetwist.
unlbeteiligt = niet betrokken, niet geinteresseerd; id) bin bei ber Sate u. = ik heb er geen
belang bij, geen deel aan, ben er niet bij betrokken, ben geen belanghebbende. mebetont
= onbeklemtoond, zonder klemtoon.
un'betrtiOtlit§ = onbelangrijk, •aanzienlijk,
onbeduidend. un'betrauert onbetreurd, niet
betreurd. un'betvetbar u. unbetretbar =
ontoegankelijk. un'betreten = onbetreden, onbegaan; niet verlegen, onverbluft. unleuglant
u. unbeuglant = onbuigzaam, vast.
unibelvacOt = onbewaakt. un'betuaffnet ongewapend; bas e littge = 't ongewapende,
Pt bloote oog. un'beWanbert = ongeoefend, onervaren, -bedreven, weinig of niet op de hoogte.
un'betoegffit unbetoeglii4 = onbeweeglijk;
onbe(van goederen, sterren) vast. un'betvegt
wogen, -beweeglijk; -aangedaan, -geroerd. [un'.
ongebetoefot = ongewapend]. un'betueibt
huwd, -getrouwd, zonder vrouw. unbetoeidlitb
= onbewijsbaar. un'betutefen =
u.
onbewezen. un'betvolobar = onbewognbaar.
onbewoond. utt'betualft =
un'betoOnt
onbewolkt, wolkeloos, helder. [un'betounben
onbe= unumwunb en]. utt'betoufW
wust, -willekeurig; -bekend; mir u. = buiten
'
mijn weten.
unlebalgbar u. unbeasitillar = onbetaalbaar
(ook oneig.), niet te betalen, onschatbaar.
unleialitt = onbetaald. un'beidOutbar u.
uttbeidirtebav = ontembaar. un'beitibutt =
ongetemd. utebeieugt = niet (door getuigen of
bewijzen) gestaafd, onbetuigd
unbeinmilelbar u. un'be... = ontwijfelbaar.
unbebtoing ibar, .swinglitt u. un'be...
onbedwingbaar, niet te beteugelen, onoverwinnelijk.
un'biblifc§ = onbijbelsch, niet bijbelsch.
bieglant = onbuigzaam, -buigbaar. thebieg.
= onbuigzaamheid enz.
fandeit,
w. —n (poJt.) = w. = onbillijkheid, -rechtvaardigheid, -recht; beleediging,
beschimping; ruwheid (van 't weer); U. bes
= hardheid, tegenslagen, tegenheden van 't lot; U. bes Strieges = lasten,
nood van den oorlog. unibilbfant = onhandelbaar, niet (weinig) vormbaar, onontwikkelbaar;
onbevattelijk. itn'bitt zie Uttb it b e. un'biltig
onbillijk, -redelijk, -rechtvaardig. uu'blutig =
onbloedig, zonder bloedvergieten. un'bot.
uttlisig = in verzet komend, we(d)erspannig.
to. = weerspannigheid.
*Nib ottnit
m. = misbruik, verkeerd gebruik.
unlivaudjbar = onbruikbaar, nutteloos.
Un'braut§barreit, w. = onbruikbaarheid.
Un'braudibarntaiOung, w. onbruikbaarmaken. un'brennbar = onbrandbaar. un'bitr.
Redid) = onburgerlijk, een burger onwaardig.
unibufgertig = onboetvaardig. un ic§rtftti4 =
onchristelijk. ItnArtittiVett, w. = onchristelijkheid.
nab = en; bu mur3t u. fofter es mein S3eben =
je moet, al zou 't me ook mijn leven kosten;
etw. aufs U. milieu = iets in de puntjes, heel
precies weten.
VAN GELDEREN,

Duitsch Woordenboek, I.
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Un'battf, m. = ondank(baarheid); U. ift ber
Wet 2obtt = ondank is 's werelds loon.
utebanthav = ondankbaar. litebattfbadeit,
w. = ondankbaarheid. unbeftuterlar u.
un'be. = ondefinieerbaar. unbebnibin u
un'beOnbav = onrekbaar. unbeftinier'bav u.
un'be... = onbuigbaar. unbettrbav =
ondenkbaar, -mogelijk. unbent/1'4= onheuglijk.
unbeut'bav = onverklaarbaar. un'beutticf; =
onduidelijk, -klaar; duister. thebeuttiVeit,
to. = onduidelijkheid enz. un'beut1d) = onduitsch,
niet-Duitsch, slecht Duitsch; -verstaanbaar.
—n = undecime (elide toon
linbe4inte, ro.
van den grondtoon).
un'bittt = niet dicht, lek. Itiebicbtigtett, w. =
opening, lek. unibiefiteriftt = ondichterlijk.
un'biettlii0 = ondien.stig, -geschikt, -gepast.
[litebienft, m. = ondienst]. un'bienitfertig =
ongedienstig, weinig gedienstig.
= undine, waternimf.
Itubrne, w.
titt'bing, = onding, hersenschim, iets onmoge= ongedisciplilijks ; [niets].
ondramatisch.
neerd. un'brantatilt4
Unbutatiote, w. —, —en = undulatie, golving.
UnbutationOlbeovie, to. = golvingstheorie.
un'bulbfant = onverdraagzaam. thebulblant.
onverdraagzaamheid. unburtt•
felt, w.
bringli0 u. utt'burfO. = ondoordringbaar;
ondoorgrondelijk. Unburcbbring'Ii0feit u.
rini burt§..., to. = ondoordringbaarheid enz.
un'burebfovAt = ondoorzocht; (fig.) braakliggend, onontgonnen. unbuvc§fiifiebar u.
utt'burt4. . . = ondoorvoerbaar, niet door te
voeren. un'buri§ltiOlig = ondoorzichtig,
ondoorschijnend.
un'eben = oneffen, -gelijk, ruw, hobbelig;
u.. es Wort = onbetamelijk woord; (bas ift)
tticbt u. =niet mis, niet gering; (er ift) nicbt u.
niet kwaad; bas ift felu u .. es 9jtetbd)en = dat
meisje is niet kwaad, ziet er goed uit. un'eben.
biirttg = van mindere afkomst, niet gelijk in
stand. lin'ebenbeit, w. —en = oneffenheid.
un'et4t = onecht, nagemaakt, valsch. UnierOt.
Oeit, m. = onechtheid. un'ebel = oned.el,
gering; gewoon; u.. es 9:Retail = niet-edel
metaal. un'ebelit4 = onecht, -wettig; natuurlijk
(kind). un'eOrbar = oneerbaar, -betamelijk.
rerUn'efge, w. = oneer, schande.
bietig = oneerbiedig. un iefirti4 = oneerlijk;
valsch. Theebetit§feit, w. = oneerlijkheid.
theeigennufb in. = belangloosheid. un'etgen.
belangloos, onbaatzuchtig. ItWeigen.
nti4ig
— = belangloosheid enz.
ntitiigteit,
eigentlie0 = oneigenlijk, tiguurlijk. uneing
bringlitb u. = oninbaar. uWein.
bantutbar = niet in to dijken; onbedwingbaar,
onbedaarlijk.un'eingebunben=on(in)gebonden.
uteeingebenr: eines Zinges tt. = niet gedachtig
(niet denkend) aan iets. un'elngelaben -ongenoodigd, -gevraagd. un'eingelOft niet
ingelost ; (van beloften) niet nagekomen.
un'ein`geKriinft = onbeperkt, -begrensd,
absoluut. un'eitegetveitt = (on)ingewijd, niet
ingezegend. un'einig = oneenig, oneens(gezind) ;
fie flub u. = (ook) ze liggen met elkaar overhoop.
Un'einigteit, to.= oneenigheid, -eensgezindheid,
tweedracht, twist. uneinne§nebar u. un'eins
neimbar = onneembaar. un'eittO zie uttetnt g.
= oninbaar.
uneingeb'bar u.
uni enspfiingtht (fur) = onontvankelijk, -vatbaar (voor). un'enteinbUtt (gegen) = ongevoelig, -verschillig (voor); onvatbaar (voor).
unenblic§ = oneindig (God); u. fteitt = on41
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eindig klein; u. icbwer = onbeschrijfelijk
moeilijk. w. — = oneindigheid.
uttentbe§014 u. un'ent. . = onontbeerlijk,
onmisbaar. un'entbeitt' = onontdekt, niet
ontdekt, verborgen. unentgettlift u. un'ent•
gettli4 kosteloos, gratis; Sur U. . en 43robe =
kosteloos op proef. Uttentgettlicbtett u.
w. — kosteloosheid. un'entblittrniet onthuld. un'entrinnbar U. unentrinnlar=
niet te ontloopen, onontkoombaar, onvermijdelijk. un'entfOieben onbeslist, onuitgemaakt,
onzeker ; besluiteloos. tin'entf4tebettbeit, w. —
= onbeslistheid, -zekerheid, besluiteloosheid.
un'entftbloffen = besluiteloos, onzeker, weifelend. lin'entfibtoffenbett, w. = besluiteloosheid
enz. uttentfc§utblar u. un'ent... = niet te verontschuldigen. un'entliegett = niet ontzegeld. un'entluegt' = vastberaden, onwrikbaar,
onverstoorbaar, -vermoeid; (ook) recht door zee.
un'enttuidelt onontwikkeld. unenttuirebar
u. *Went... = niet te ontwarren. uttentifffer•
bar U. un'ent. niet te ontcijferen. uttent•
ginb'bar u. un'ent. ..= onontvlambaar, niet
ontbrandbaar.
un'eradj'tet zie ungeacbtet. un'erbateli4 =
onstichtelijk, weinig stichtelijk. tun'erbelett =
ongewenscht, niet verlangd]. unerbittlitb u.
un'erb. onverbiddelijk. un'erbrottett =
(van brieven) ongeopend; (van deuren e. d.) niet
opengebroken, intakt. uteerfabrett=onervaren,
onbedreven. utterfinblitb u. Itteerf...= niet te
vinden, onverklaarbaar, -begrijpelijk. utter%
forKithb u. un'erf. = ondoorgrondelijk,
onnaspeurlijk. un'erfreutii0 = onaangenaam,
verdrietig, onplezierig, -verkwikkelijk. uner•
onvervulbaar, niet te
f iill'bar U. *Wert.
vervullen. un'erfiittt = onvervuld. uner•
grfintetii# un'erg. = ondoorgrondelijk,
onnaspeurlijk; -peilbaar. un'ertyblit§ = onbelangrijk, -beduidend, weinig beteekenend.
un'er4Drtu.utterbOrt' = onverhoord ; ongehoord,
fabelachtig, alles overtreffend. un'eritettertic0:
bus mir u. dat herinner ilC me niet, kan ik
me niet herinneren. unerfenn'bar u. *Wert— =
on(her)kenbaar. unertitieticij u. un'ertt.
=
onverklaarbaar. unerinfritc§ u. un'ert.
=
onvermijdelijk, beslist noodig, noodzakelijk.
un'ertaubt ongeoorloofd, ongepermitteerd.
unerte'bIgt u. un'ert. . . = onafgedaan.
utternteirtiM u. *Wenn— = onmetelijk,
enorm ; niet te gissen, ongeloofelijk. uttertniiirlit4
u. un'ertn. = onvermoeid. un'erbffnet =
ongeopend. un'erartert = niet behandeld,
onbesproken. un'erOrobt = onbeproefd. utter= onverkwikkelijk,
quittlii4 U. **temps.
onaangenaam, verdrietig. unerrehtlar u. ute•
onbereikbaar, -genaakbaar, niet te
err. . .
niet bereikt, ongeevenaren. un'evreit§t'
= onverOvenaard. unerftittlich U. un'erf.
zadelijk. ttnerfattlicbteit u.
=
w.
onverzadelijkheid. unerKaprlich u. un'erf.
onuitputtelijk. utferfOOft = niet uitgeput.
onverschrokken, onversaagd.
un'erfttrotten
ttn'erfc§rodettbett, w = onverschrokkenheid
enz. unerKiitterticb U. un'erf... = onwankelbaar,, -wrikbaar, -verstoorbaar. unerfcbtuing'•
114 IL = niet op te brengen, onmogelijk, buitensporig. utterfedybar, 44%4 u.
un'erf... = niet te vervangen; onherstelbaar.
un'erfpriefilit§ = onvruchtbaar, nutteloos.
onbeklimbaar,
unerfteig'114 u. un'erft. .
=
ontoegankelijk. unertragli4 u. un'ert.
ondraaglijk, -uitstaanbaar, -duldbaar. un'er•
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tualtfett onvolwassen. un'ertuiitott onvermeld, -genoemd; etw. u. logien = (ook) Been
melding van lets maken. un'ertnartet U. utter.
tuarlet onverwacht, -voorzien; -verwachts,
onvoorziens. unertueiWlie0 u. weevil). . . =
onvermurwbaar. un'ertoeWtht u. un'ertu... —
onbewijsbaar. un'ertvibert = onbeantwoord.
onbewezen. un'ertuiinfibt u.
un'ertuiefen
ongewenscht. unergibt'bar u.
uttertviittAt'
un'eri. = onvertelbaar, niet te vertellen.
un'eriegen = onopgevoed, slecht opgevoed.
uniftibig (au) = onbekwaam, -geschikt, niet in
staat. w. = onbekwaamheid,
ongeschiktheid. unfabebar u. un'f... = onberijdbaar, onbevaarbaar.
un'f air (spr.: Onfe) = unfair, onnet, -behoorlijk.
Watt, m. = ongelukkig geval, ongeval, -geluk,
onheil, ramp. Un'fattftation, w. = post voor
(eerste) hulp bij ongelukken.thefattftette, w. =
plaats van 't ongeluk, van de ramp enz.
berfie4erung, tv. = verzekering tegen ongelukken, ongevalleverzekering. Unifaffverihe•
rungbgefeib 1. = ongevallewet. un'f arbig =
ongekleurd. unfaffbar U. un'f... = onbereikbaar; (ook) = unfafrtic4 u. uni t = onbegrijpelijk, niet te vatten. unfebrbar = °igenbaar, stellig, onvermijdelijk.
w. — = onfeilbaarheid. unleitt = niet fijn,
onnet, onkiesch. uttlern (met uott of Zat.) =niet
ver(van). unifertig= onvoltooid, onaf(gemaakt).
Itultat, m. --(e)s = viezigheid, vuil(heid),
vuiligheid; ber 111 = die vuilik, dat zwijn!
UnIttiter, m. —s, — = vuilik, viezerik.
w. —, —en = viezigheid, vuilheid.
uniftatig = vuil, vies. m. = gebrek
aan vlijt, luiheid. unitethig = niet vlijtig, lui.
utefutsfant = onvolgzaam -meegaand, -gehoorzaam. unlovntelt = niet aan vaste formule(s)
gebonden. unlartnig, •fOrtntitt = vormeloos,
mismaakt, wanstaltig.
uttivantiert = ongefrankeerd. un'frattaaftfcb =
onfransch, niet-Fransch, geen (oh slechtFransch.
onvrij, afhankelijk; lijfeigen.
un'fret
un'frettuitlig onvrijwillig, mijns (zijns enz.)
ondanks. [un'freuttb (einem, mit einem) =
onvriendelijk gezind, vijandig gezind, kwade
vrienden]. un'freunblicb = onvriendelijk,
onbeminnelijk, norsch, onaangenaam, ruw.
IttefreunbliVeit, w. = onvriendelijkheid enz.
un' freuttb ft§ af ttic = onvriendschappelijk.
thefriebe, m. = onvrede, tweedracht, oneenigheid. un'frieblist = onvreedzaam, twistziek.
un'fruf§tbar = onvruchtbaar. Ittefrucbtbar•
= onvruchtbaarheid.
telt,
m. —(e)s = onbetamelijkheid, -heden,
ongepastheden, uitspattingen ongeregeldheden,
schandaal, misbruik; mit M. U. treiben =
misbruik van iets maken; etw. tilt U. batten =
iets als niet te pas komend beschouwen, iets
voor onbetamelijk houden; grober U. = rustverstoring, verstoring van de openbare orde,
schandaal. uttliigfant = onhandelbaar, weinig
meegaand, niet inschikkelijk. un'f iiblbar =
onvoelbaar, ontastbaar. un'fiirfttirb onvorstelijk.
un'gatant = ongalant. un'eangbar u. ungang'•
bar = onbegaanbaar, weinig begaan; (van
munten) niet gangbaar.
I. utegar = ongaar ; (fig.) onbekookt. TI. ittel:far,
m. —n, —n = Hongaar.
Un'gartn, W. —, —nett Hongaarsche. un'•
garift§ = Hongaarsch. Megan, T. = Hongarije.
titegartuettt, m. = Hongaarsche wijn.
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un'gaftlieft = ongastvrij.
un'gcndjtet it. ungeWtet = ongeacht, niet
geacht; daargelaten; tt. Ritter estmer3en =
ondanks, niettegenstaande, in weerwil van
zijn pijn(en); it. er nit gad war = niettegenstaande hij niet sterk was. nn'genljn'bet =
ongestraft, -gewroken. un'geniutt' = onvermoed, -verwacht, nooit gedacht.
utegebOnt = ongebaand, -begaanbaar. un'ge.
bürbig = ongemanierd, -behouwen, wild, woest,
weerbarstig. utegebaut = onge-, onbebouwd.
utegebetett = ongevraagd, niet verzocht,
ongenoodigd; wer u. fommt, gent ungebardt
banon = ongenoode gasten zijn zelden welkom.
utegebeugt = ongebogen. un'gebilbet = onbeschaafd, slecht opgevoed; onontwikkeld, ruw,
onbehouwen. utegebleicOt = ongebleekt. mese.
bliiutt = ongebloemd, effen. utegeboren =
ongeboren. un'oebrannt = ongebrand; u.. e
911d)e = stuk hoot, stok. un'gebrittuOlic§ -ongebruikelijk, niet gebruikelijk. utegebratutt
= ongebruikt. utegebretten = ongebroken
(ook fig.). IttegebliOv, w. — = onbetamelijkheid,
ongepastheid; -rechtvaardigheid; buitensporigheid; Sur U. = buitensporig, onbetamelijk.
utegebiliteettb, .geitiiOrlie0 = onbetamelijk,
ongepast, -billijk, -redelijk, -rechtvaardig. Thes
gebtiOrliVeit, w. —, —en = onbetamelijkheid
enz. , vgl. ungeb it brit cb. utegebuttben = ongebonden, niet gebonden; on(in)gebonden; vrij,
losbandig; bie u..e 9/ebe = 't proza, de ongebonden stiji. Itn'eettunbettOeit, w. — = ongebondenheid, vrijheid.
un'gebedt = ongedekt, -beschut; -overdekt;
u.. er Slrebit = blanko krediet. utegebeiOlitt =
onvoordeelig, ongunstig (voor den wasdom);
(van spijzen) ongezond, -voedzaam. un'gebrutft
= ongedrukt. Ittegebulb, w. = ongeduld.
un'gebulbig = ongeduldig.
un'geeignet = ongeschikt; u. fein 3u = ongeschikt zijn voor, zich niet leenen voor.
I. ungefiifo' = waarschijnlijk, vermoedelijk;
ongeveer, omtrent, bijna [u. ook =] von u. -bij toeval, toevallig; ber u. . e Wert, lreis = de
globale waarde, prijs. II. Un'fiefitio', I. —a --(blind) toeval.
un'geftiOr'bet = buiten gevaar, zonder iets te
vreezen to hebben, zonder aan gevaar blootgesteld (geweest) te zijn, zonder aangevallen
to worden enz. utegeftiftrlit§ = niet gevaarlijk,
ongevaarlijk. megeflittig = ongedienstig.
megefttilitt = onvervalscht. utegefilebt =
ongeverfd, -gekleurd; -verbloemd, -opgesmukt;
oprecht. utegefiebert = ongevederd, kaal.
un'gefriibitiidt = zonder ontbijt, zonder ontbeten te hebben. un'eeffige, .geffigig =
onhandelbaar, weerbarstig; plomp.
un'gegtiebert = ongeleed, zonder geledingen.
un'gegrilubet = ongegrond.
megebatten = boos, ontevreden, verstoord.
un'fiebeftet = oningenaaid. un'ge4eilen =
onbevolen, vrijwillig, ongevraagd. utegebetnutt
= onbelemmerd, vrij. megebetu4elt = ongehuicheld, oprecht, ongeveinsd.
I. Ittegefouer, I. —s, — = monster. II. mtges
beu'ev u. meg... = monsterachtig, kolossaal,
enorm, verbazend (groot), vreeselijk, geweldig;
bas gent ins 11.. e = dat loopt in 't wonderbaarlijke.
uttgebeu'erlic§ zie ung eb euer II. Ungebeu'ev.
licbteit, w. — = monsterachtigheid, monstruoziteit. mege4inbert=ongehinderd, -belemmerd.
mege0obelt = ongeschaafd, ruw, onbehouwen,
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lomp. utege4Orig = onbehoorlijk, -betamelijk,
ongepast.
I. utegeOorfaut = ongehoorzaam, weerspannig.
II. litegOorfaut, m. = ongehoorzaamheid,
utegebürt = niet gehoord.
uttleittlit§ = onpassend voor een geestelijke,
een geestelijke onwaardig; wereldlijk, nietgeestelijk.
un'getattut = ongekend. utegeliftet = troebel,
niet geklaard (ook fig.). utegetriittrt = niet
gekrenkt, ongedeerd, rustig; onverkort. un'ge•
tiluftelt = ongekunsteld, natuurlijk.
megelaben = ongenoodigd, -gevraagd; -geladen.
utegelituted = ongelouterd, -gezuiverd, ruw.
[iitegetb, 1. = opbrengst, belasting, akcijns] ;
U . .er, 31. = (in 't zeevrachtrecht) gewone en
buitengewone onkosten (niet de vracht).
uu'Relettter Oar = ongelikte beer. un'gelegett =
ongelegen, -geschikt, te onpas; 3u einer it.. en
(3u u.. er) etunbe, 3eit = op een ongeschikt
uur, o..en tijd. Megetegett§eit, w. —, —en =
ongelegenheid, hinder; einem 21.. en mad)en =
iem. lastig vallen, last veroorzaken. un'gelegt =
ongelegd; vgl. ei II. utegeleOrig = onleerzaam,
onbevattelijk. un'ttelettr(ig) = stijf, ongeschikt,
onhandig, linksch. mender* = ongeschoold.
utegetelen = ongelezen. utege101dit = ongebluscht, -gelescht, -gestild.
ntegett zie lIngelb.
fitegemack 1. —(e)s, —e = ongemak, hinder(lijkheid), last, wederwaardigheden. uteget
mitc§litt = ongemakkelijk, -behaaglijk, niet op
zijn gemak. unItentiiitet = ongemest.uugeinein'
u. un'gemein = ongemeen, -gewoon, zeldzaam,
buitengewoon. un'gemelbet = onaangemeld;
onvermeld. un'eemettgt = uttgetniid)t. utege.
uterlen = ongemeten, -metelijk. met:lentil* =
onge-, onvermengd. utegemiittit = ongemunt
(in staven). un'geutiitlic§ = ongezellig, -behaaglijk ; -aangenaam.
utegettatutt = ongenoemd. utegettau = onnauwkeurig, -juist. ittegettauisfeit, iv. = onnauwkeurigheid, slordigheid. utegeneigt (3u) =
ongenegen (tot); afkeerig (van). megenieet
(spr. : .. ziee . .) = ongegeneerd, -gedwongen,
megeniellbae = onbruikbaar, -eetbaar, -drinkbaar ; -genietbaar, flauw, laf, vervelend, onuitstaanbaar. utegenollett = ongebruikt, -aangeroerd. utegettOtigt = ongedwongen, -genoodzaakt; u. ellen = zich niet laten bidden.
Utt'gettilge, w. — = onvoldaanheid. utege.
ttrtgenb = onvoldoende. utegettliglaut =
ontevreden, niet te voldoen, veeleischend.
utegeorbnet = ongeregeld, niet gerangschikt.
mei:0110M = ongeplaveid, niet bestraat.
un'getgliigt = onbeploegd, braak liggend.
utegeOrftgt = ongemunt, -gestempeld. un'geg
Wilt = ongeperst, -opgemaakt (leer, taken e.d.).
un'gepriift = niet onderzocht, zonder to
onderzoeken; niet beproefd; onge6xamineerd.
utegeoulit = ongepoetst, niet schoongemaakt,
ongedaan; ongetooid.
linger ultu. zie linger ufw.
utegertittt = ongewroken. un'gernbe = ongelijk,
niet recht; oneven; (gwst.) onbehoorlijk;
(einem etw.) u. nebmen = kwalijk nemen.
megeraten = bedorven, ontaard. utegeree@net
= ongerekend, niet meegerekend. utegereitt =
onrechtvaardig, onbillijk. utegererbtfertigt =
ongerechtvaardigd. fin'gereelitigfeit, w. =
onrechtvaardigheid, -redelij-kheid. un'geregett
= ongeregeld, niet geregeld. uu'gereimt =
onbe-, ongerijmd (ook fig); u.,. es 3eug = onzin,
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zottepraat.lin'Aereitntbeit, w. —, —en = ongerijmdheid, onzinnigheid. un'gern = ongaarne,
niet graag. [un'ilevo'e§en ongewroken].
unigerfigt = ongelaakt, -berispt; id) fann bas
nicbt u. Jarrett = ik kan dat niet z66 laten
passeeren, dat moet ik wel afkeuren. unige•
rii§rt = ongeroerd, onaangedaan, -bewogen.
unigernpft = ongeplukt; u. bumf ommett =
er zonder kleerscheuren afkomen. un'geriiitet =
niet toegerust, ongewapend.
nn'nefalien- = niet gezouten, laf, flauw. un'nes
fatten = ongezadeld. un'neliittigt = onverzadigd. un'neltinert = ongezuurd.
I. un'fieliinnst = ongezoomd; II. ungefattutt =
onmiddellijk, dadelijk, zonder dralen.
ongeschapen; rein u . es aBort
unigegaffen
= geen onvertogen woord. un'neft§tilt = ongeschild; -gepeld. un'gefe§e§en = niet gebeurd,
onbeschroomd,
ongedaan. un'geKettti
onbevreesd. un'fieff§ic§tlit§ = onhistorisch.
rin'gef id, 1. —(e)s, Un'oefebicilitbleit, w.
onhandigheid, -geschiktheid. unigeft§idt =
onhandig, -geschikt, links(ch): Unigele§idt§eit,
w. = onhandigheid enz. un'nefiblat§t = onbe
houwen, lomp, log, plomp. un'tleft§liffen =
ongesteven, niet scherp (van messen e. d.) , ruw
(van diamanten, menschen), onbeschaafd, lomp.
un'fiefr§mtilert = onverminderd, -geschonden,
onverkleind, geheel en al. un'oefirpneibig=niet
meegevend, onsoepel, stug. un'neittutittft =
niet geblanket, onopgesmukt; onbewimpeld,
zonder er doekjes om te winders, ongezouten.
un'fielebtniidt = ongetooid. nn'geft§oren =
ongeschoren; ungefd)o'ren Jarrett = ongemoeid
laten.
= onbeschut, -beschermd.
unigeft§Wiit§t = onverzwakt, -gerept. un'ee.
ft§totin3t = staartloos, ongestaart.
unigefeben = ongezien, -gemerkt. un'nefellig =
ongezellig, schuw. un'nele111(§aftlit§ = onmaatschappelijk, antimaatschappelijk. un'ne•
fetilick = onwettig, strijdig met de
wet, onwettelijk. nnigelittet` = onbeschaafd,
ongemanierd, ruw. unigelotten = ongekookt,
rauw. unigettiviit§ig= onspraakzaam, stil. utt'.
geftalt(et) = wanstaltig, misvormd, mismaakt,
monsterachtig. unigeltarrt = ongesterkt; niet
gestijfseld, ongesteven. un'aeftiefelt = ongelaarsd,, zonder laarzen. un'aeftielt ongesteeld,
zonder steel. un'geftilIt = ongestild, -gelescht,
niet bedaard. un'oeftOrt = ongestoord, rustig.
un'aeltraft = ongestraft.
I. unigeftiim, 91bi. = onstuimig, heftig, hevig,
bar. II. Un'neitiitn, 1. u. m. —(e)s = onstuimigheld, hevigheid, heftigheid.
un'fieltu§t = ongezocht, natuurlijk. un'oefunb
= ongezond. Un'gefunblieit, w. = ongezondheid; (van personen) slechte gezondheid.
un'ieteert = ongeteerd. un'Reteilt = onverdeeld,
eensgezind, algemeen. un'netrennt = niet gescheiden, ongescheiden. un'netren = uttir eu.
un'Retriibt = (van den hemel) onbewolkt,
helder ; (van vreugde e. d.) ongestoord, onvermengd ; (van klanken e. d.) zuiver. Unigetiim, 1.
—(e)s, —e = monster, gedroeht.
= ongeoefend, onbedreven.
unigeWalft = ongevold. un'geWanbt = onhandig. un'neWalt§en = ongewasschen, vuil; er bat
ein u.. es Maul( = hij is erg los in den mond;
u.. es 3eug reben = zottepraat uitslaan; u.
bavonfommett = er ongestraft afkomen. un'ges
Wei§t = on(in)gewijd. un'neWif; = onzeker,
lien
ongewis; aufs u.. ire= op goed geluk;
= in 't onzekere. un'neWillen§aft = niet nauw-
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gezet. lInigetuit§eit, w. = onzekerheid.
onweer. un'netui§igt = onnoozel.
Witter, 1.
UnigeWo§n§eit, w. = ongewoonte. un'fie•
= ongewoon, -gebruikelijk; buitengewoon, zonderling, zeldzaam. unigetua§nt =
ongewend, vreemd, ongewoon.
utt'ge3Ablt ongeteld. un'ge3ii§Int = ongetemd; razend, woest. un'ileAtiumt = onbe-,
ongetoomd, zonder toom. Un'tlealefer, 1. —s =
ongedierte. unigegemenb = onbetamelijk, ongepast, -behoorlijk. un'ne&ogen = onopgevoed,
ongemanierd, brutaal; stout, ondeugend. un'ge.
onbeteugeld, teugel-, tootheloos,
3iigelt
woest. utt'geituivnt = ongetwijnd.
3Wungen = ongedwongen, vrij, natuurlijk,niet
gemaakt, losjes, gemakkelijk.
un'ailtig vie ungilltig.
ongeloof, -geloovigheid. un'i
Uniglaube, m.
glanbig = ongeloovig (niet lichtgeloovig, niet(s)
geloovend).
tv. — = 2In g Taub e
ongeloofelijk. Unglaubilic§reit,
unglaulelir§
ongeloofelijkheid, -waarschijnlijkheid.
tv.
uniglaubWiirbig = niet geloofwaardig.
glaubWiirbigreit, w. = ongeloofwaardigheid,
onwaarschijnlijkheid.
un'olelt§ = ongelijk, verschillend; ongelijkmatig (van stemming bijv.); u. berrer = veel,
verreweg beter, niet te vergelijken. un'gleii§s
=rig = ongelijkarmig. un'aleie§artin =
ongelijksoortig. un'gleit§fOrmig = ongelijkvormig, van verschillenden vorm ; ongelijkmatig.
Un'aleit§fOrmigreit. w. = ongelijkvormigheid
enz. Utt`gIeirbbeit, tv. = ongelijkheid enz., vgl .
ungleicb.
un'eleiclOnttitig; snamig; gleitig = ongelijkllmatig; -namig; -zijdig.
[Utt4iittte, m. —(e)s = ruwheid, strengheid,
hardheid; beschimping, minachting. uni.
filinsOflit§ = streng, hard, ruw.]
1. (q3l. Ungliicfsfiiile) = ongeluk, onheil,
ramp, tegenspoed; U. baben = ongelukkig zijn;
Sum U. = bij ongeluk, ongelukkig ; U. ill immer
itt etwas gut, — feta U. to gro13, es bat emit (Iiict
im ed)013 = er is geen ongeluk, of er is een
gelukje bij ; bas ift welter fen = dat is niet
zoo erg, (ir.) 't is ook erg! uniglfidlit§ = ongelukkig, -fortuinlijk. utt'gliidadjertveile =
ongelukkig(erwijze), bij ongeluk. lin'gliidOboter
rt. = ongeluks-, jobsbode. UnigliiitObatIdAft,
m. = ongeluks-, jobstijding.
=
ongelukzalig, ongelukkig, rampzalig.
fall, ttt. ongeluk, ongelukkig geval, onheil,
ramp. Un'eliidOgefeArte, .fienolfe, m. = rampgenoot, broeder in 't ongeluk.
1. = ongelukskind. Itn'gfildWrop§et, m. =
ongeluksprofeet. UnigliidOrtifter, m. = onheilstichter..
w. ; -tag, m., =bagel, m. =
ongelukslluur; -dag; -vogel.
Itn'attabe, ro. = ongenade. un'imtibig = onwelwillend, onvriendelijk, -gunstig, -genadig; ontstemd, slecht geluimd; boos ; guar. un'gattlie§
= ongoddelijk.
un'grab(e) zie uttgerabe. un'grantmatili§
= ongrammatikaal, onspraakkunstig.
un'grifc§ = Hongaarsch.
Un'grunb, m. = ongegrondheid; nietigheid.
un'griinblic§ = niet grondig, oppervlakkig.
unigtiltig = ongeldig, nietig. 11).
= ongeldigheid, nietigheid. Utt'fluitft, w. =
ongunst, ongenade ; ('t) ongunstige ; ruwheid,
ett = in mijn nadeel;
guurheid; 3u meitten
bie ber Oerbliftnirie = de ongunstige toestand
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(omstandigheden). un'fiiinftig = ongunstig,
niet gunstig gezind. un'gut: tilt u. (auf).
nebmett = lets kwalijk hemen; nitts fur u.! —
neem me niet kwalijk! houd ('t) me ten goede!
utebaltbar u. uttbaltbar = onhoudbaar
(toestand, vesting, bewering); niet duurzaam,
ondeugdelijk. un'bartnottiftt = onharmonisch,
onwelluidend. Un'beit, 1. —(e)s, —e = onheil,
ramp, ongeluk. uttfieit'bar u. web— = ongeneeslijk, onherstelbaar. utebeilbringenb =
onheilbrengend, noodlottig. un'fteilig = onheilig, wereldlijk, profaan, goddeloos. Utt'g
beitigteit, tv. = onheiligheid enz unbeillam
= onheilzaam; ongezond. Utebeilftifter, m. =
onheilstichter. un'Oeitbertiinbenb, gberbeitenb
= onheilspellend. un'Oeitbott ongelukkig,
rampzalig, noodlottig. un'beintilM = niet
inheemsch, vreemd, niet thuis. un'beintlicb =
akelig, somber, naar, angstig, angstwekkend,
griezelig, „eng", ongerust; u. Diet Oelb = akelig
veel geld. un'beisbar: u.. es Simmer = kamer,
waar niet gestookt kan worden. utt'OOfticb =
onbeleefd, -heusch. Un'OOftiCeit, w. = onbeleefdhei d enz.
I. utebotb = leelijk, naar; onvriendelijk,
norsch; ongunstig gezind, tegen, vijandig.
II. Iitebolb, m. —(e)s, —e = booze geest;
akelig, mismaakt wezen, narigheid.
Utt'bolbin, w.
—nen = booze heks, tang.
utebarbar u. utMarlar = onhoorbaar.
unie'ren, ittv. (1).)
unieeren, vereenigen.
Unifitation', w. —, —en = unifikatie. unit'.
sie'ren, ftto. (I).) = unificeeren, tot den samensmelten, tot overeenstemming brengen.
I. uniform'
= uniform, gelijk-, eenvormig. II. Uniform', tv —, —en = uniform.
unifortnie'ren, ituo. (b.)
uniformeeren: in
uniform kleeden, eenvormig makers. fluffing
mite, —, —en = uniformiteit, eenvormigheld. Wnitttut, 1. —5, —5 u. fa = unikum,
ddnig exemplaar; zeldzaamheid.
un'intereffaut = Oninteressant, weinig belangwekkend.
Union', to. —, —en = unie. Unioniff, m. —en,
—en = unionist (aanhanger van de Unie,
vooral van de kerkelijke in Duitschland van
1817, ook van de noordel. staten van N.-Am.
in den Burgeroorlog, verder in Engeland tegen
de afscheiding van Ierland enz.). uni'sono =
unisono, éenstemmig. Unilono, 1. —s, —s =
unisono, eenstemmige koorzang. Unita'rier,
tn. —5, — = unitarier, eenheidsbelijder.
uniberfar, Unibergar. . = universeel, algemeen. Uniberfal'erbe, m. = universeel erfgenaam. UniberfargeltbAte, no. algemeene
geschiedenis, wereldgeschiedenis. Usiberfalig
tn.
= universaliteit: algemeenheid;
alles omvattende geestesontwikkeling. Milberg
lannittet, 1.
universeel middel. Uniberfarg
monarMie, w.
wereldheerschappij.
berfell' universeel. Uttiberfittit, w. —,
—en = universiteit. thtiberlitätglreunb, m. —
universiteits-, akademievriend. Uttiberlitiitg's
Orofeffor, m. = professor aan de (of een)
universiteit. flniberlitãtgltubiunt, 1. = universitaire studie, w. akademietijd. Uniberlunt, I. —s = universum,
heelal.
un'Illagbbar; grationiK ; glatbotiltt = niet-II
jaagbaar; -kanoniek; -katholiek.
onomkoopbaar, niet te koop.
untrittflit§
—n = vuurpad; ringslang; (fig.)
Unge, w.
ongeluksprofeet; be3ed)t tvie eine U. = zoo
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dronken als een snip. *Wren, icbtu. (b.) ----=
akelige doffe geluiden laten hooren; onheil
voorspellen.
ungenttbar, gtentstlit§ = on(her)kenbaar.
tenntliteit, tv.
onherkenbaarheid; (bis)
Sur U. = tot onkenbaar wordens toe. Itn'tennta
onwetendheid.
ro.
=
nig,
Ungettruf, m. akelige kreet, ongeluksvoorspelling. flttlettftimute, tv. grafstem; (ook) =
Unfenruf.
uttlettlit = onkuisch. UttlettfitOeit, w. =
onkuischheid. uterittbliM = onkinderlijk.
un'tiri§tic§ onkerkelijk, niet-kerksch. un's
nay = onhelder, -duidelijk, troebel, duister;
nevelig; (schp.) onklaar; im u.. en fiber (2M.)
fein = in 't onzekere omtrent finglarbeit,
ID. = onhelderheid enz. meting = onverstandig, -bezonnen, niet slim. Utatugbeit, w.
onverstand, onverstandige daad, onbezonnenheid, dwaasheid. un'tOuiglic4 = onkoninklijk. ungartnr114 = onlichamelijk, -stoffelijk.Ungoiten, = (on)kosten; in U. itiir3en=
op onkosten jagen. fltetortenbtb, 1. = onkosteboek. ungraftig = krachteloos, zonder
werking, zonder invloed. flagrant, 1. =
onkruid; U. nerbirbt, nergebt nitt = onkruid
vergaat niet. ungriegerile0 = niet oorlogzuchtig, onkrijgshaftig.
Unttion' tn. —, —en = zalving.
un'fultibiert' = onbeschaafd. untiittblar
onopzegbaar. Ungunbe, w. = onkunde, onwetendheid, gebrek aan kennis. un'funbig =
onkundig, onwetend; eines binges u. fein =
van iets onkundig zijn.
Unganb, 1. = ongebruikt, onproduktief land.
untanblar u. ung. . . = niet te belanden,
ongenaakbaar. migrate = onlangs, kortelings,
kortgeleden. ungateiniftb = onlatijnsch. un's
tauter = onzuiver, onrein, onedel; oneerlijk;
unfair; u.. er aBettbewerb = oneerlijke
konkurrentie. Ungauterteit, w. = onzuiverheid, ('t) onedele. uttleibli0 U. unteibliib
ondraaglijk, -uitstaanbaar ; [niet in staat opa te
lijden, kleinzeerig]. ungentbar = onbestuurbaar. untentlant u. utt't. = onvolgzaam,
onhandelbaar. ungegbar = onleesbaar. unge•
fertiib = onleesbaar, niet te ontcijferen.
unteug'bar = onloochenbaar, onbetwistbaar,
klaarblijkelijk, blijkbaar. un'lieb = onaangenaam; es ift mir u. = 't spijt mij. uttlieblic§ =
onaangenaam, weinig (minder) liefelijk. uttliebg
Mm U. untieblant = onaangenaam, ongewenscht ; onverkwikkelijk. uttibblieb = niet
prijzenswaardig, weinig loffelijk. uttlogiltb =
onlogisch. un'lobnenb = niet loonend. um
lbg'bar tie unlbslit. g101drlie4
= onbluschbaar; onleschbaar. unth6rli4 =
onoplosbaar ; onontwarbaar. uttlatlar u. un'g
Mbar = niet te soldeeren. tIttluft, w.= onlust,
onbehaaglijkheid, tegenzin. unguitig = verdrietig, onaangenaam gestemd; met tegenzin.
[Un'tnaifit, tv. onmacht; machteloosheid].
utt'utaterife0 = onsehilderachtig. un'tnanierg
lidj = ongemanierd, -beschaafd, -net. ittetttantt.
= onmannelijk, weekelijk. *Ulnae, tv.
verbazende massa. un'utatgebliit = niet als
maatstaf dienend; (9Ibn.) onder verbetering;
nat meiner u.. en Elneinung = volgens mijn
bescheiden meaning. un'meifiig = onmatig,
overdreven, buitensporig. fltt'Infifsigteit, to. =
onmatigheid enz. un'melobilM = onmelodisch.
Un'ntettge, w. = verbazende menigte. Ute.
mente0, m. = onmensch, monster, barbaar.
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utt'utenftblitt u. umnetticOlic§ = onmenschelijk, monsterachtig, barbaarsch, verbazend.
uttmertImr, •Itteertic0 u. utt'm... = onmerkbaar,onwaarneembaar. umneirbaru. mem.— =
onmeetbaar. utt'mett)obilM = onmethodisch.
un'mititiirifr4 = onmilitair. uumitteillar u.
null*. . . = onmededeelbaar, niet merle te
deelen. uttutitteitlaut u. utt'ut. .. = onmededeelzaam,onspraakzaam.un'tnittelbar=onmiddellijk, rechtstreeks(ch). litt'utittelbadeit, w.
— = onmiddellijkheid. utt'utObtiert = ongemeubileerd, ongerneubeld. mentobent = onmodern, tilt den tijd. un'tttobilc§ = onmodisch,
ouderwetsch. uumBglidt u. utt'ut. . . =
onmogelijk. thmtaglitOteit u. Un'm. . ., w. =
onmogelijkheid. un'tnottarcOiltt = onmonarehaal. utemorali14 = immoreel, onzedelijk.
utt'utotibiert = ongemotiveerd, ongegrond.
utemiinbig = onmondig, minderjarig; heel
jong. litt'utiittbigteit, w. = onmondigheid enz.
un'mulitatilcb = onmuzikaal. utfutiiiiig =
onledig, bezig. utt'utuftern = (gwst.) onlekker,
onwel. Utt'mut, m. = wrevel, ontstemming.
utt'mutig = wat treurig gestemd, wrevelig,
ontstemd utt'miittertit§ = onmoederlijk.
unttaMttOmlitt) u. un'ttm0... = onnavolgbaar.
weergaloos. utettmtbavtich = niet zooals men
van buren zou verwachten; onvriendelijk.
utt'ututgiebig = ontoegevend, onmeegaand.
un'ttni414tig = streng, veeleischend, ontoegevend. uttitab'bar u. turn. . . = ongenaakbaar, ontoegangelijk. Itttiname, m. = scheldnaam. litt'nettr, w. = onnatuur: ontaardheid,
be-, verdorvenheid; gekunsteldheid. un'tm•
tiirtieQ = onnatuurlijk: ontaard, verdorven;
gekunsteld. tin'ttatiirliCeit, w. = onnatuur.
lijkheid enz. uttnettn'tmr = onnoembaar,
onuitsprekelijk, onzegbaar. utenütin u. unnO'•
tig = onnoodig, overbodig, noodeloos. utt'•
natigentwile = onnoodig, noodeloos. utt'uiiti•
[tiC = onnut(tig), nutteloos, overbodig, overtollig ; vgl. f il b r e n.
un'orbetttlitt = on-, wanordelijk, ongeregeld.
Itn'orbttuttg, w. = wanorde, ongeregeldheid,
verwarring, warboel; in U. = (ook) in de war,
defekt. un'organifcb = on-, anorganisch,
onbewerktuigd. utt'ortitogrit00iftt = verkeerd
gespeld, tegen de spelregels.
uttlmar = oneven; ongepaard. Ittilmariefier,
m. = ongepaardhoevige. utt'Oartamentitrift0 =
onparlementair. un'imeteilltb, •Varteitit§ =
onpartijdig. tittliarteitiihteit, w. = onpartijdigheid. uttlmt zie unpift1311t. unlmllettb =
onpassend, -geschikt, -gepast, -betamelijk; van
onpas, ongelegen. uttimilier'bav u. tin* . . =
onbegaanbaar, -passeerbaar. utepiittit* =
onpasselijk, -wel, -gesteld. utepatriotilrft =
onpatriottisch, -vaderlandsch, -vaderlandlievend. uttlierfOttli4 = onpersoonlijk. un'Olittb•
bite = niet vatbaar voor beslag. un'poetilc0 =
onpoetisch, -dichterlijk. un'Ootitift4 = onpolitiek. utt'poputiir = im-, onpopulair. Ittt'OoMt•
laritiit, w. — = impopulariteit. un'Orattiltb =
onpraktisch. utt'Inobuttib = onproduktief,
onvruchtbaar.un'propovtionievt' — ongeproportioneerd, slecht geproportioneerd.
utt'quatifiiier'bote = onkwalificeerbaar, niet
te noemen, ongelooflijk, ongehoord.
uteralievt = ongeschoren.
I. Meat% w. — = onrust, rusteloosheid.
II. them% m. —es, —e = onrust, druk
wezen.
uteraitig = rusteloos. Itterat, m. —(e)s =
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vuil(nis), afval, drek; [verkwisting, overdaad] ;
U. merle; wittertt = onraad merken, lont
ruiken. utt'rectlick uttrat'ittut = onraadzaam,
ongeraden.
I. *tient*, 9.01. = verkeerd (sleutel, boek, deur
e. d.); ongeschikt, ongelegen (tijd, dag, uur);
onrechtvaardig, verkeerd (handelen); erne
ea* ant it.. en Zrt angreifen = een zaak
verkeerd aanpakken; bie u.. e Reble, ber u.. e
Seals = de verkeerde keel, 't v. keelgat; (er
bat) ongelijk; (er tut) verkeerd; ba IR er an
ben II.. en gelommen = hij is bij den verkeerde
te land, aan 't verkeerde kantoor gekomen;
bas gent mit rt.. en Zingen 3u = dat is niet in
orde, niet in den haak, niet pluis ; vgl.
geb eib en I. II. Un'rernt, 1. = onrecht, -gelijk,
onrechtvaardi gheid; mit, 3u U. = ten onrechte;
im U. feitt = ongelijk hebben; ins U. feten =
in 't ongelijk stellen.
un'reffittir0 = onrechtvaardig. lItt'veOtiii6teit,
tn. = onrechtvaardigheid. utt'veCmiiiiig =
onrechtmatig, onwettig, wederrechtelijk. un'•
reblic0 = oneerlijk, bedrieglijk; u. banbebt =
(ook) te kwader trouw zijn. itit'rebliftreit, w.
— = oneerlijkheid enz. un'reell (3 Silben) =
onbetrouwbaar, onsoliede. uteregetutilflig =
onregelmatig, ongeregeld. Itteregelmatigteit,
w. = onregelmatigheid, ongeregeldheid. utt's
reif = onrijp, groen (ook fig.). Ittt'reite, w. =
onrijpheid. utt'veitt = onreiti (ook fig.), vuil,
niet schoon, onzuiver; ins u.. e = in klad.
ItutreittOeit, w. = onreinheid enz. Utt'reittig•
kit, w. —, —en = onreinheid, vuil(ig)heid,
viezigheid, onzuiverheid. utt'reintiM = onzindelijk, vuil. Un'reintittleit, w. = onzindelijkheid, vuilheid. uterenta'bel = niet rendeerend,
niet rendabel. uttrettbar, utt'vettbav = redde-,
hopeloos. uttlidttig = onjuist, verkeerd, foutief.
un'ritbtigertueile --= verkeerd(elijk). 11Writt •
tigteit, w. = onjuistheid, verkeerdheid, ('t)
verkeerde, ('t) onjuiste, ('t) foutieve. utt'vitter •
Iidj = onridderlijk.tin'rufw, w. = ongerustheid
onrust, opwinding, opgewondenheid, gejaagdheid ; (in uurwerken) onrust; Unrun en = onlusten, troebelen, beroerten. un'rubig = ongerust, onrustig, opgewonden, gejaagd, druk,
beweeglijk, woelig, oproerig. uterii0mlieb =
roemloos, niet te roemen, weinig roemrijk.11W.
ruOitifter, m. = onrustmaker, -stoker, -zaaier.
un'rubbolt = onrustig, ongerust. uterunb =
niet-cirkelvormig, ovaal. meriiitig = (Tubb.)
wanordelijk, ordeloos.
tin& = ons.
uttlag'bar, sjiiglitt = onzegbaar, onuitsprekelijk, verbazend. uttlattft = onzacht, hard, ruw.
uttlauber = onzuiver, onzindelijk, vies
(ook fig.). utt'itittberlitt = onzindelijk.
un1(Octb'tjaft = onbeschadigd, ongeschonden.
unWiblic0 u. uttithtiblitft = onschadelijk,
onschuldig. uttftbiiirbar = onschatbaar; onwaardeerbaar. utt'Keinbar u. unIttein'bar =
onooglijk, onbeduidend, niet-in-'t-oog-loopend,
eenvoudig. Itttliteittlarteit, w. = onooglijkheid, enz. utt'fcbidtict = ongepast, -behoorlijk,
onbetamelijk, -welvoeglijk. uttitOiff'bav=onbevaarbaar.
Ittt'lMtitt, 1. —(e)s = talk, kaarsvet. Uttiftttitt.
terse, tn. = vetkaars.
un'Aliiffig = besluiteloos, weifelachtig, weifelend. tittle4iiilligteit, w. — = besluiteloosheld enz. unlettuttutlyttt = onsmakelijk,
zonder smaak. unAmieb'bat = onsmeedbaar,
onhamerbaar. utt'Aatt = leelijk, niet mooi,
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onbevallig. utelcbottlant
onmeedoogend,
ruw. Un'irftutb, = onschuld, -noozelheid.
un'Nutbig = onschuldig, -noozel. Un'Outb&•
mime, tv. onschuldig gezicht; mit U. = (ook)
met een uitgestreken gezicht. un'Ittutbdinat =
onnoozel, rein, onschuldig. unicbtver = gemakkelijk, niet moeilijk. uttlittveiterittb =
onzuster Wk.
Mt*gen, m. = ongeluk, tegenspoed, vloek.
unletbitattbig = onzelfstandig, afhankelijk.
uttletig unfelig = onzalig, noodlottig,
ellendig.
meter = ons, onze; (biefer Oiartett ift) u. = van
ons; bie U.. en = de onzen; erbarme bid) U.
erbarm u onzer, over ons; es waren u.
lets = we waren met ons (met z'n) zessen.
untereilter, seitt4' = wij(lui), menschen als
wij. unler(er)feit4 = onzerzijds, van onzen
kant; op onze beurt; wit u. wij voor ons.
un'ter(e)Oglei'fbett = onsgelijken. un't(e)rebs
teitO = van onzen kant, wat ons betreft.
un'terige zie unfrige. unlertbat'ben, stveigett,
urn .Wirten onzentwege, om onzentwil(le).
unlit*er = onzeker, twijfelachtig; onvast
(hand); onveilig. ittelii0erbeit, w. = onzekerheid enz. unlifttbar = onzichtbaar. unit*.
barerWeile = ongezien. itighttifi = (zm.)
betrokken, mistig. flight's, m. onzin,
nonsens, gekheid; dies U. = allemaal gekheid.
uttlinnig = onzinnig, bespottelijk, dwaas.
un'finnticb = on-, bovenzinnelijk, abstrakt.
ittelitte, tv. = misbruik, slechte gewoonte.
un'fittli0 = onzedelijk, onwelvoeglijk, un'io.
onsoliede; onveilig, -betrouwbaar.
lib
mire zie unf er. uttl-reOglei'Men uftv. zie
uniersgleid)en uftv. un'frige (ber, bie, bas) —
de, 't onze; bie U. .n = de onzen; (wit babett)
bas U.. e (getan) = 't onze ; (31)r taus) unb bas
en 't onze.
u.
unItarr = slap (van luchtschepen). unItat(ig)
uftv. zie un ft e t(i g) ufw. un'itattOaft = ongeoorloofd, niet toelaatbaar; niet ontvankelijk.
unfterbitiM = onsterfelijk. itnitertetiVeit,
w. = onsterfelijkheid. litt'ftern, nt. = ongelukkig gesternte, ongeluksster, ongeluk,noodlot.
un'ite't(ig) = onbestendig, -gedurig; -rustig;
onrust,
(rond)wzervend. UnItetigteet, ID.
ongedurigheid, -bestendigheid. =
onleschbaar, -verzadelijk. Un'itintutigteit, w.
—, —en verschil, onderseheid. unftaebar =
onverstoorbaar; onveranderlijk. unftrartiM u.
onstrafbaar; onschuldig, -berispelijk,
rein. unftvertig u. ***Or.. onbetwistbaar,
ontwijfelbaar, -tegenzeggelijk, vast en zeker.
uniftubtert = ongestudeerd, -geletterd; niet
bestudeerd. unlittptbar u. unfilbu'bar = niet
to boeten. Unittuttne, w. = verbazende som.
un'itottntetrift0 = onsymmetrisch. nnta'bel'
tuft, unta'b(e)lig = onberispelijk, -laakbaar.
wandaad, onmenschelijke daad.
Un'tat, IV.
Itn'testiten, 1. —s, — .vlekje, smetje; ziertje,
werkeloos, niet aan
sikkepitje. un'tatig
s
't werk, lijdelijk, passief, niets-doende.
felt, tn. werkeloosheid, ('t) niets-doen,
lijdelijkheid. uttlaugtiM = ondeugdelijk, onbekwaam, -geschikt, -bruikbaar. unteit'bar u.
isn't. . . = ondeelbaar. linteirbarfeit u.
Un't..., m. = ondeelbaarheid. un'teilf)artig
eines Tinges = geen deel hebbend aan lets.
ttn'ten = beneden, onder; non U. oaf = van
onder op (ook fig.); welter u. = verderop,
onder langs. un'tenan' —
lager; u. berum
onderaan, aan 't benedeneind. un'tenbunt'

unterbleiben.

(er) onder door; u. fein (ook) uit de gratie
zijn, geen kans meer hebben. un'tettbee —
van beneden. un'tent)ite = naar beneden.
un'tenitebettb = opderstaand.
I. un'ter, 43rliv. mit Zativ unb %ff. = onder:
Wreunben; er itanb mitten u.
ein 3wift
u vier 21ugett (alle 11); u. (ben) 91361fett
muf3 man beulett, zie 1 euien; u. anber(e)m,
anber(e)n = onder andere; ber allege u.
ber 9Irbeit; u. Zrattett (alle LI); u. ben
tInten;
Otiumett bingeben onder de boomen voort-,
doorloopen; ettv. u. Sjanbett 1)aben; bas (befid)t
u. einem ed)leier verbergen; u. einem Dorf
wanb; u. bem Minifterium Rupper (alle 11);
(Rinber) u. 10 3af)rett = onder, beneden de
10 jaar; slab u. bie 2eute bringen; er
trot mitten u. fie; foram mir nid)t u. bie
cifugen (alto 11); etnent it. bie Erbe bringen
= iem. onder den grond brengen, iems. dood
verhaasten; u. bie aBaffen tufen; er nerteilte
has Oelb u. bie 2Irmen (beide 11); (id) red)ne
i1)u) u. meine Wreunbe = onder, tot mijn
vrienden; u. bie Solbaten geben = onder dienst
gaan; beneden (er ROO tief u. ibm an
Zalent = ver beneden hem in talent; bas
u. alley Rritif (Ranotte) = dat is beneden alle
kritiek; op: u. ber Oebingung = op voorwaarde;
zonder voorz.: id) lite u. ik zit lager dan
hij (in de klasse); u. vier Woten wirb er nid)t
fertig = in minder dan 4 weken komt hij niet
klaar; — einem etw. u. ben lu3 geben iem.
lets heimelijk raden, melden, aan de hand doen.
II meter, 9lbj. = onderste, lager; bas u..e
Stodwerf = de benedenverdieping; bet u..e
't onderste gedeelte, 't benedengeZeil
deelte; bie it.. en RIaffen de lagere klassen.
III. fluter, tn. —s, — = boer (in 't kaartspel).
Un'tetlabteitung, w.; .abutivat, nt. = onderilafdeeling; -admiraal.
Un'ternint, 1. = ondergeschikt, lager ambt.
Un'terliatut, m.; satinet, m.; .art, = onderilarm ; -mouw; -soort.
adjunkt-officier van gezondUn'terar3t, m.
heid.
Un'terilauffe0er, tn.; .bnIfets, m.; .battb 1. —
onderllopzichter(-inspekteur);-balk(architraaf);
-band (-verband).
Mete-0164u, m. ; .baud), nt. = ondernbouw; -bulk.
er onder bouwen,
(1.)
flu lerbauen,
onder lets bouwen; unterbau'en onderbou'wen, steunen; ondermij'nen, ondergra'ven.
Un'terilbaum, m. • sbeantte(r), m.; sbefet)16.
onder!lboom (stofboom, aan een
f)aber, m.
weefgetouw); -beambte ; -bevelhebber.
lager bestuurslichaam,
Itttlerbet)arbe,
lagere autoriteit.
Un'terflbeinfteib, 1.; sbetaitung, tv.; sbett, 1. ----onderlIbroek; -belasting (nl. to kleine); -bed.
un'terbetvutt = onderbewust. Un'terbetuufjt'
onderbewustzijn. unterbielen,
fan,
einen u. = iem. afmijnen; iem. onderkruipen
(door lagere prijzen e. d.). Unterbielung, ro.
—en = lager bod, afmijning, onderkruiping. Un'•
te-kort, nadeeliwsaldo, deficit.
terbitani,
un'terbinben, It. (1).) er onder binden, on'derbinden, aanbinden, aandoen; unterbin'bett
= onderbin'den, afbinden, (fig.) tegenhouden,
belemmeren, stremmen. Unterbin'bung, tv. =
wijonderbin'ding enz. lin'terblictof, m.
bisschop, suffragaan. unterbtei'ben, (1.) —
niet gebeuren, niet plaats hebben; blijven steken, niet uitgevoerd worden, (brief) in de pen
dat gebeurt
blijven; bas unterbleibt nicbt
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zeker, blijft niet uit. Ungerboben, m. = ondervloer. unterbre't§en, ft. ao = onderbre'ken, of-,
verbreken, in de rede vallen; storen, stuiten.
UnterbreAer, m. = verbreker (el.). Unterbre'.
COung, to. —, —en = onderbreking enz.,
interruptie. un gerbreiten, fcbw. (b.) = leggen,
uitspreiden onder; unterinerten = voorleggen;
(einem einen OorfcbTag) ter overweging geven.
ungerbringen, unr. (b.) onder dak brengen,
bergen, plaatsen, (geld) beleggen, plaatsen, (een
paard) op stal brengen. lin'tevbruck m., soms
voor linterbrecbung. unterbfieben,
(b.)
= onderla'den. Unterbilfbung,
onderlading.
Un gentlarliture, w. = onderchloorzuur.
Un gerbed, 1. = benedendek. Ungerbede, tv. =
onderdeken. ungerbeflarieren, fcbro. (b.) = te
laag aangeven. unterberftenbi = onderhands.
unterbeW, •berfett = in-, ondertusschen, onderwijl, sedert (dien). Un gerbiatamtb, m. =
onderdiaken. unterbriielen, fd)ttt. (f).) = (yolk)
onder-, verdrukken; (boek) onderdrukken, verbieden; (dagblad) opheffen, verbieden; (opstand)
onderdrukken, dempen; (tranen, antwoord)
terugdringen, inhouden; un gerbriiden = (er)
onder duwen. Unterbriiefer, m.
onderdrukker, verdrukker. uteterbudett
fcbw.
(l.)
(onder)duiken, bukken.
untereinaniber = onder elkander, ondereen,
doorelkander, ondereen, onderling. itteterein.
teitung, Iv. onderindeeling, -verdeeling.
Ungererfat, 1. = Beneden-Elzas. Un'teverb•
neKot, 1. = souterrain. un'terevntityren, fcbtn.
(1.)
ondervoe'den. Ungerernittgung, w, =
ondervoeding.
unterfaO'ren, ft (1).) = (gebouw) ondervangen.
Ungerfattor, m. = onderbaas (in drukkerij).
unterfasegen fide, ft.
= zich verstouten,
zich vermeten;
elites Zinges, f idj eta, u.
fete aandurven, zich lets vermeten. Unterfase.
gen, 1. —5 = vermetelheid, stoutheid, (stout)
bestaan. ungerfaffen, (b.) = (iem.) onder
den arm vatten ; 110 u. = elkaar den arm geven;
val. gef a 13 t. Un'terfelbOert, m. = onderveldheer. unterferligen, fd)w. (1).) =onderteekenen.
Unterferligte(r) = ondergeteekende. *utter.
ineenvlechten, -strengelen.
flet§gen, ft. (b.)
UngerfOrfter, m. = onderhoutvester
fult, tn. benedengedeelte van den voet.
unternitrren, fcbm. (b.) = onderdoor brengen.
UnterWrung, w. = onderdoorgang (onder
een spoorweg), tunnel. Ungerfatter,i. = voering.
ondergang (van de zon, van
Ungergang, m.
een rijk), val. ungerntitig
ondergistend.
Ungeraitrung,
= ondergisting. Ungergat•
tuna, w. = ondersoort.
[I. unterge'ben, ft. (b.)
onderwerpen, ondergeschikt maken, overgeven]. II. unterge'ben
(MIN.)
ondergeschikt, onderdanig; ber U.. e,
en It.. er = de (een) ondergeschikte.
UntergegietAeit, w. — = onderdanigheid,
ondergeschiktheid. Ungergebot,r. = lager bod,
lagere aanbieding. un itergefalt, •gebalt =
gearmd, arm in arm. un'tergeVe)n, urn. (f.) =
on'dergaan; (van schepon) vergaan, verongelukken; ten onder (te niet, verloren) gaan;
[unterge'b (e) n, (b.) = doorstaan, meemaken].
Ungerge051&, = onder-, kreupelhout. Unger.
gel)llfe, m. tweede bediende. ungergeorbnet
ondergeschikt, lager, inferieur, sekondair.
Un'tergerhtt, 1. = lagere rechtbank. meter*
gelMoben = ondergeschoven, valsch. Unger.
gelc§ofi, 1. = souterrain. Un gergeftelf, I. =
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onderstel. Un'tergeivanb, 1. = onderkleed.
[Un'tergetuebr, 1. = zwaard, sabelj. tinter'.
getutOt, 1. = ondergewicht. ungergraben,
(b.) = onder den grond (be)graven; *utter.
pale*, = ondergra'ven, -mij'nen (fig.), te
gronde richten. Un'tergrab, m. = lage(re)
graad. thetergrettic = laagste grens,
minimum grens. Un gergrunbbOtt, w. ondergrondsche spoorweg.
un'terjaben, unr. (l.) = (een kleed) onder (een
antler) aanhebben; (zijn tegenpartij) onder
hebben. ungerbalen (ook: unterbalen)
(b.) = in den arm nemen, den arm geven; vgl.
utttergefal3t. ungerimlb, 13retp. mit then. (ob.
tat.) = beneden, onder.
Unger's% m. —(e)s = (levens)onderhoud,
(middel van) bestaan; ben U. beftreitett = in
't onderhoud voorzien. un'terbalten, ft. (b.)
on'derhouden, eittett 91apf
= een bakje er
onderhouden; unterftailen
onderhou'den
't vuur, briefwisseling); onderhou'den:
bezighouden, vermaken, amuzeeren; (f id) mit
einem fiber (WO) onderhouden.unterftallettb —
onderhoudend, boeiend, amuzant. Unter0a1'.
ter, m. —s, — = onderhouder, steun. ulster.
baItlitt, ', pun = onderhoudend, interessant;
amuzant. Unterbalituno, w. = (levens)onderhoud; onderhoud, gesprek, konversatie,
bespreliing; vermaak, uitspanning. Unterbal'.
tungObeitrag,
bijdrage voor levensonderhoud. mttevballungbberecbtigt rechthebbend op een bijdrage voor levensonderhoud.
tinter§atitungOblatt, I. = ont-, uitspanningsblad, humoristisch blad. Unterbetungbgabe,
w. = gave om een gesprek gaande te houden,
om de menschen te onderhouden, gemakkelijkheid in de konversatie. Unterhallungbloften,
M. = onderhoudskosten. Unterballung0.
'entire, w. = ontspanningslektuur. tinter.
OaVtunnaton, tn. = konversatietoon. unteva
ttlituttgOteeile = bijwijze van gesprek.
unterban'bent, icbw. (1).) = (mit einem fiber
(/Iff.), wegen eittes Zinges) = onderhandelen
(met iem. over iets). UnterOnbler, m. =
onderhandelaar, tusschenpersoon. Unte0anb's
lung,
= onderhandeling.
Un'ter§ar5, m. = Beneden-Harz. Un'terbaube,
w. = ondermuts. Un'terbauS, 1. = onderhuis;
(in Engeland) Lagerhuis, Huis der Gemeenten.
Un'tertiefe, to. = (v. bier) grondsop, droesem.
Uttleriontb, f. onderhemd. un'terOenteln =
.1) al en. Un'terbofmeifter, m. = ondergoeverneur, onderhuisbestuurder. unter0541en, fdp).
(b.) = ondermij'nen, -gra'ven. Un'te0o15, 1.
onder-, kreupelhout; onderligger. Ungerbole,
111. = onderbroek.
ungerirbild) = onderaardsch, ondergronds(ch);
helsch. Ungeritalien, I. = Beneden-Italië.
Ungerjacle, tv. borstrok, mouwvest. *utter.
jo'Men, fdpv. (1).) = onder 't juk brengen,
onderwer'pen.
[Ungerfitufer, Ungerniuffer, m. —s, — =
tusschenpersoon, makelaar].Un gertiefer, m. —
onderkaak. uu'tertietig zie sf b ti g. Unger.
Mtn, 1. = onderkin. Un gernalle, tn. lagere
klasse. Ungerifetb, I. = onderkleed; (ook)
broek.

I. ungerfoutmen, (i.) = een onderkomen
krijgen, vinden, onderkomen, onder dak
komen; (in einem Oaftbof) logies vinden;
(bei einem) een plaats, een betrekking krijgen;
(bft.) eft). tommt einem enter = iets komt iem.
onder de oogen, iem. beleeft lets, woont iets
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bij enz. II. lin'tertontuten, 1. = onderkomen,
onderdak, schuilplaats, plaats, betrekking.
= te geringe behoefte, te
Un'terfonfunt,
gering verbruik. Itn'terfOrper, m. = benedendeel van 't lichaam. tittle-MO(1 inwendig
etterend, zwerend; (fig.) niet pints, verdacht.
un'tertriegen, fd)w. (b.) = er onder krijgen,
de baas worden. Un'tertunft, w. = onderkomen,
onderdak.
Un'tertage, w. = onderbed; onderlegger,
(onder diamant) foelie; steunpunt, (fig.) (steun)grond, bazis, grondslag, (ook) gegeven. Un'ters
tanb, 1. = laagland. Un'terlanber, m. —s,
laaglander. lin'tertat, m.: obne U. = zonder
ophouden, onophoudelijk. unterlarfen, rt. (1).)=
(na)laten, achterwege laten; id) werbe nid)t
U. = niet in gebreke blijven... lintertarg
lung, tv. —, —en = verzuim, ('t) nalaten.
UntertarfungObetitt, 1. = omissiedelikt.
tarfung4falt, m. = geval van nalatigheid,
van verzuim. ItntertaflungOliinbe, w. =
onderzonde uit nalatigheid. P.Wtertaft, w.
last (in een schip). un'tertaufett, ft. (f.) gaan
schuilen; mit u. = (van fouten e. d.) insluipen,
er onder loopen; unterfaulen, b.: [eine 03affe
u. u. = een wagen e. d. van zich afhouden
door er onder door te loopen; ein aBilb u. =
op een stuk wild toeloopen om te schieten] ;
(bie baut ift mit Olut) beloopen; blau u.. e
ltugen = blauwe kringen onder de oogen.
lin'tertaufer, tn. = smokkelaar, sluikhandelaar. Un'tedegebtatt, 1. = onderlegger (bij
schrijven en teekenen).
I. un'tertegen, rd)w. (b.) onder (lets) leggen,
onderleggen ; (einem etw.) toedichten,-schrijven ;
einer Meloble einen text u. een tekst bij een
melodic maken, zoeken; einer Stale einen
falid)ett Sinn = een verkeerde beteekenis
aan een plaats geven, er in leggen; [l3ferbe u. =
paarden klaar zetten (voor de post)]. II. miter.
team id)w. (b.) bekleeden, voeren, stoffeeren. III. tottede'gen (MD = minder,
zwakker; einem u. rein = de mindere van
iem. zijn.
= minderheid.
Unterte'genOeit, w.
Un'terlite§rer, m.; -lei°, m.; •leiMett, f. =
onderlimeester (lager onderwijzer); -lijf ; -lijfje.
onderitn'terteib411trant§eit, w.; •teiben, f.
lijfsliziekte ; -kwaal.
[Un'terteutnant = 2eutnant]. un'tertiegen,
ft. (b.) = on'derliggen, er onder liggen; ten
grondslag liggen; untertiegen, (1.) (mit Dat)
bezwijken (aan); bezwijken, zwichten, onderdoen (voor), de nederlaag lijden; onderhevig
zijn (aan); bas unterliegt feinem 3welfel = dat
is aan geen twijfel onderhevig, lijdt geen
twijfel. Un'tertiOpe, to. = onderlip.
un'term = miter hem.
unterntalen, fcbw. (b.) = in de grondverf zetten.
untermau'ern, idro. (b.) = ondermet'selen,
metselwerk onder lets aanbrengen.
meffter, m. = onderbaas. untermen'gen, fdpv.
(b.) = ondereen-, vermengen. Un'terntiete,
w: = onderhuur. un'terntieten, fcbw. (b.) —
onderhuren. unterminie'ren, fd)w. (b.) =
ondermijnen. unterntr !Men, fd)w. (1).) —
ondereen-, vermengen.
I. unternefrmen, rt. (b.) = ondernemen, beginnen, wagen; unterneb'm enb = ondernemend. Unternetynten, f. onderneming,
waagstuk.
UnterneOlner, m. —s, — = ondernemer, aanondernemer. Unternefrnterberbanb,

linterid)eibuttgoseidyn.

nemers-, aannemersbond. UnterneWutung, w.
—, —en = onderneming. UnternebIttuttgli.
gefft, m. = ondernemingsgeest.
Un'teroffibler, m. = (In Duitschl.: U. obne
l3ortepee = zooveel als bij one korporaal,
sergeant; U. mit ¶3ortepee: verdere onderofficier); U. (zonder meer) = korporaal. un'teri
°Olsen, id)w. (b.) = on'derschikken, ondergeschikt maken, stellen, plaatsen onder (een
meerdere). Un'terorbnung, w.= onderschikking,
onderindeeling,-werping,-geschiktheid,subordinatie. On'terafterreicb, 1. = Beneden-Ostenrijk.
lin'terOar6t, to. = onderpacht. Un'ter0falb,
to. = Beneden-Palts. lin'terpfanb, 1. =
onderpand. un'terOftinblii0 = als, in onderpand. Un'ter0favrer, m. = hulpprediker.
un'ter0fliigen, Rim. (b.) = (lets) er onder
ploegen (nl. onder den grond). Un'terOrinta,
w. = laagste afdeeling van de. hoogste klasse
(van 't gymnazium, bij ons de Ede klasse).
unterre'ben idnv. (b.) samen met elkaar
spreken, een onderhoud hebben. finterve'bung,
—, —en = gesprek, onderhoud, bespreking,
interview. On'terrftein, m. = Beneden-Rijn.
un'tervfotnif4 = Benedenrijnsch.
Ittetervic§t, m. —(e)s = onderwijs, onderricht;
[bericht, verslag] ; er gibt lateinifd)en U. = hij
onderwijst Latijn. untervii§lett, fd)w. (1.):
(einen in einem Wad)) onderwijzen, onderwijs
(les) geven; einen von, iiber etw. u. = iem. van
lets onderrichten, bericht geven, op de hoogte
brengen, over lets inlichten; gut unterrid)tet =
welingelicht; ailgemein unterrid)tet = algemeen ontwikkeld. Itn'territtter, w. hulp-'
onderrechter. Un'terviOtdattftalt, w. = onder= brief
wijsinrichting. Un'terric§t6brief,
voor zelfonderwijs. fin'tervic§tOertaub'niO•
akte van bekwaamheid.
fr§eIn, m.
ric4t6freiteit, w. = vrijheid van onderwijs.
Un'terricjt011gefelh 1.; gfounifflon, w.; -useOahe, tv. = onderwijsllwet; -kommissie;
-methode.
Un'territ§t6lIntinifter, m. ; •nintiteriunt, f. =
minister van onderwijs; ministerie van o.
Un'terric§t6ftustbe, w. = les(uur). Un'tervii§tO•
tuefen, 1. = (openbaar) onderwijs. Un'tervit4t6.
3Weig, = tak van onderwijs. Unterricirtung,
tv. —, —en = onderrichting, onderwijzing;
onder.
inlichting, bericht. Un'territtbe, m.
schors, -korst. Unter'roet, m. = onderrok.
un'tera = enter has.
verbieden. Unterfa's
unterfa'gen, fcbw. (1).)
gung, - verbod. lin'terfath m. =
onderstel, voetstuk; (iets waarop men een lamp,
flesch, kopje, ketel, e. d. zet) blad, blaadje,
schoteltje, plaatje ; (van een sluitrede) minderterm, minor.
nttleridjate, w. = schoteltje (onder een kopje).
un'terfOarren, gm. (1.) = onder den grond
stoppen, aarde er over heen krabben. unter'
fit at' on, id)w. (b.) onderschatten, te
gering schatten. unterfclielb'bar = herkenbaar,
te onderscheiden. unterfc§el'ben, g. (b.)
onderscheiden, een onderscheid maken, van
elkaar scheiden, uit elkaar kennen, onderkennen; = zich onderscheiden, verschillen. utttevi*Vbestb = onderscheidend,
eigenaardig, kenmerkend. UnterKei'buttg, w.
= (onder)scheiding.
tinterMerbungdOegriff, m.; •gabe, m.; •Ira%
w. (.berntagen, 1.); iieft4en, 1. onderscheidingslikenmerk; -gave (oordeel des onderscheids); -vermogen; -teeken.
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UnterKet'bungitioll, m. = differentieel recht.
Unterftbei'bungbiug, m. kenmerkende trek.
nn'tevItijetttet, m. = onderdij, -schenkel.
un'terAieben, ft. (b.) = (er) onder schuiven;
einem einen Stub' u. = een stoel onder iem.
schuiven; [verder ook: unte rf te'b e it] ; on'derschuiven (ee,s kind, brieven); (einem einen
falfd)en a3eweggruttb) toedichten. Un'tertible.
bung, w. = onderschuiving; toedichting.
Un'terictieb, m. —(e)s, —e = onderscheid,
verschil, onderscheiding. untertibie'ben =
yerschillend, onderscheiden. untertibieblieb
u. un'terteb... = verschillend.
un'terKtilAtig onderslachtig (van molenraderen, waar 't water onder tegen aan stroomt).
un'terfttgagen, ft. (1).) = over elkaar slaan
(armen, beenen); einem ein rein u. = iem.
den voet lichten; unterldita'fien (gelden,
testament) verduisteren; (brieven) onderscheppen. Unterfc§ta'attug, tv. —, —en = verduistering; onderschepping. ItteterKlett, m. —(e)s,
—e = bedrog; smokkelarij; verduistering,
malversatie; (obb.) onderdak; U.. e mad)en =
bedrog plegen. lIttlerfOlue, m. —(e)s, —e =
schuilplaats, hol, sluiphoek. un'terfcblueen,
' f djij,f en, fd)w. (1.) = er onder sluipen,
kruipen, glippen. untertibrei`ben, (f).) =
onderteekenen, -schrijven; fidj it. = onderteekenen, zijn naam zetten. Un'terfebreiber,
m. = tweede klerk; tintert4reiler, m. —
onderteekenaar. Un'terfOrift, w. = handteekening , onderteekening, onderschrift.
tv. = lagere school.
onderzee-, duikboot, onderItseterfeeboot, 1.
zeeör. un'terteeipb = onderzeesch. fittlerteite,
w. = onderzijde, -kant. Un'tertetunba, =-laagste afdeeling van de 5de klasse (van een
gymnazium, bij ens 3de klasse). un'terte#en,
fdpv. (1).) = er onder zetten, plaatsen; unter.
tetien = steunen; mit etw. unterfett met
iets vermengd. Un'terte4er zie Unte r f a t.
unterfeW = ineengedrongen, gezet (en kort),
(ook) zwaar-, breedgebouwd. un'tertinfen, ft.
(f.) = wegzinken, in de diepte zinken. enter'
(I).) = onderspoelen, ondertOirten,
mijnen, onderwoelen.
onderst, laagst; 3u u. = 't onderst,
unite*
't laagst, geheel ondergaan; vgl. ob er II.
Un'terttaaWletrettir, = onderstaatssekretaris. Un'teritabt, tr. = benedenstad. Meter.
ttanb, m. = (mil.) schuilplaats; (f bb.) onderkomen. un'tertanbig = onderstandig.
ttanbbbaub, 1., 'Witte, tv. = schuilhut (in
't hooggebergte). un'terfteden, fd)w. (b.) = er
onder, er tusschen steken, doen; firb =
schuilen, een schuilplaats zoeken. un'ter.
tteb(e)n, unr (I).) = staan onder (eig. en fig.);
schuilen; unteriteli(e)n (mit rat.) = behooren
tot, ressorteeren onder; fidj u. = wagen,
durven, vermeten, zich verstouten; [Rd) eines
binges u. = zich iets veroorloven, iets wagen,
iets durven]. un'terftellen, fcbw. (ti.) = er
onder zetten, plaatsen; .(tijdelijk) opbergen;
schuilen; unter.
(ein 43ferb) stallen; fit*
ftellen, fcbrO. = onderstel'len, aannemen;
toeschrijven, -diehten; einem unterttellt Fein =
aan tem. ondergeschikt zijn, onder iem. staan,
onderiessorteeren. fintertterlung, w.
onderstuurstelling. Un'tertteu'ertnann, m.
onderstrepen.
man. witeritveMen, ft.(f).)
un'terttreuen, fd)w. (b.) = er onder strooien.
1. —
Un'terifftrOtnung, w.; . itrumpf, m.;
onder!IstroomT ng; -kous; -stuk.
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unterttfifien, fd)tv. (1).) (onder)steunen,
stutters, helpen, bijstaan. linterttlitier, m. --s,
— = ondersteuner, steun. Unterttiit'Aung, w.
—, —en = steun, stut, ondersteuning, hulp,
bijstand. unterttiit'hungbbebtirttig = hulpbehoevend, behoeftig. Unterttiitiungbgetutb, 1. =
verzoek om steun. Unterttiit'innebratte, w. —
ondersteuningsfonds, -kas.
untertuAen, fd)tv. (I).) = onderzoeken, nagaan;
bie 9Jtildj nut ben Wettgebait u. = 't vetgehalte
van de melk onderzoeken. ItntertuAung,
w. —, —en = onderzoek(ing); instruktie.
lIntertuAungbaften, q31. = processtukken.
Untertu'diung4getang(e)ne(r) = iem. die zich
in preventieve hechtenis bevindt. Ilnterf u''
cbungbbatt, ro. = preventieve hechtenis, voorarrest. lintertuAungbtammer, tv. = kamer
van onderzoek, van instruktie. lintertuAungb.
fononittion, w. = kommissie van onderzoek.
UntertuAungbriebter, m. = rechter van
instruktie. lintertu'Oungbbertalyen, 1. —
gerechtelijk onderzoek.
I. un'tertan (MD = onderdaning, -worpen.
II. Un'tertan, m. ---5 u. —en, —en = onderdaan.
Un'tertanenberbanb, m. = burgerschap, de
gezamenlijke onderdanen. un'terticinig =
onderdanig, -worpen, nederig, gedwee; u..er
ID teller = onderdanige, dienstwillige dienaar;
id) bate u.. ft = ik verzoek eerbiedig, beleefd.
Uttlevtattigfeit, tn. — = onderdanigheid,
onderworpenheid. Un'tertatte, tr. = schoteltje
(onder een kopje). un'tertaurben, fdyw. (b.) —
onderdompelen; u., (1). u. 1.) = onderduiken.
nulertell, m. = onderste gedeelte, benedendeel. lin'tertertia, = laagste afdeeling van
de 3de klasse (van een gymnazium, bij ens lste
klasse). Un'tertor, 1. = poort van de benedenstad, benedenpoort; (v. sluis) benedendeur.
un'tertreten, rt. (f.) = schuilen; [untertre's
ten = vertreden, verdrukken].
unterWadrIen = (met iets) doorgroeid, -wassen.
itn'tertualb, m. = kreupelbosch. fin'terinatben,
= Unterwalden, fin'tertriithner, m. —s,
bewoner van Unterwalden. Un'ter.
Watn0, 1. = borstrok. [un'teriviirtb = beneden-,
= onderafwaarts]. untertualcben, ft.
spoelen, -mijnen. fittitertvarierboot zie etfeebo o t. unterivegb' = onderweg, op weg;
etw. u. Iaffen = iets achterwege laten, niet
doen, nalaten. [untertreilen = onderwijl;
somwijlen]. untertreilen, ft. (1).) = onderwijzen,
onderrichten. Utttertueiluttn, —, —en =
onderwijs, -wijzing. Iin'terfuelt, w. = anderwereld. unteriverlen, ft.(b.)=onderwerpen, -geschikt, afhankelijk waken, tot gehoorzaamheid
dwingen; einer Slranneit untertvorfen fein =
aan een ziekte onderhevig zijn. nutertuerlung,
w. — = onderwerping. Un'tertnertung, W. —
disagio; waardevermindering. un'tertnertig =
minderwaardig, to kleine waarde hebbende.
Un'terivinb, m. lage wind, benedenwind.
[untertnin'ben tick ft. (f).) = zich onderwinden,
zich verstouten, ondernemen]. untertubt'ben,
(1).) = onderwelven. lIttlertvuttb, nt. =
onder-, kreupelhout. untertriiirten, fdytv. (b.) =
onderwoelen, -graven, -mijnen. untertufiefig u.
un't... = onderworpen, -danig, nederig.
Un'teriatt, m. = ondertand. untersetib'nen,
fcbw. (l).) = onderteekenen. finteriekb'ner,
tn. = onderteekenaar. Ituter3eic4Itete(r) =
ondergeteekende. Unter4eiWttung,
onder-, handteekening. Un'terieug, f. =
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ondergoed, -kleeren. un'teviieOett, =
onder (andere kleeren) aandoen, er onder
trekken, plaatsen; unterile'ften: etw. einer
Oefid)tigung, einer 13rftfung u., rid) einem
examen, einer Zperation u. = iets aan een
beschouwing, onderzoek, zich aan een examen
onderwerpen, een operatie ondergaan; etm.
einer eratung u. = over lets beraadslagen;
ficf) einer
einem Merblifte u. (aud):
eines OeidAftes u.) = een moeite, een zaak op
zich nemen; lid) einem u. = (VAN.) zich
naar iem. schikken. unteviiiteben, icfm. (b.):
ben Zee u. = lichtje onder de thee aansteken.
= ondiepte,
usenet = ondiep.
doorwaadbare plaats; onpeilbare diepte, afgrond (ook
Metier, 1. = ondier, monster.
onderstaand.
untie
onverdelgbaar, onuitutt't...
untitglar
roeibaar ; ondelgbaar, -aflosbaar. untvag'bav
u.
ondraagbaar. untrenttlav
u.
= onscheidbaar. Untventebarteit
u.
tv. onscheidbaarheid. uu'tveu =
ontrouw. Un'tveue, = ontrouw; (soms)
trouweloosheid ; U. id)Itigt ibren eignett term =
ontrouw straft zich zelf. untvittfibar u.
ondrinkbaar. untrOfttottv, .licb u. =
ontroostbaar, troosteloos ;bedroevend. *WOW.
tic§feit, to. — = ontroostbaarheid. untvitgli4
onbedrieglijk, -feilbaar, zeker.
u.
= onbekwaam, -degelijk, -bruikbaar,
ongeschikt. Ittetugenb, w. = hebbelijkheid,
gebrek, verkeerde gewoonte. un'tu(n)tit4 =
ondoenlijk, onmogelijk.
un'uberleat = onoverlegd, -bedacht, -bezonnen,
overijld. uttliberieObar u. untiberfetrbar
onoverzienbaar, -afzienbaar, -metelijk. uniibev.
= onvertaalbaar. uniibev=
fe#Ictv u.
iteigliff) u.
= onoverklimbaar, (fig.)
onoverkomelijk. uniibedvag'bar
=
onoverdraagbaar, niet over te dragen.
unlibevlibeefflic§, Etror fen; .tbinblic0; 4bun's
ben = onoverlltrefbaar; -troffen; -winnelijk
(-komelijk); -wonnen.
uttlib1ic0 = ongebruikelijk.
ununtgAnglict u. un'utng... = onvermijdelijk, onontbeerlijk. ututtnicijettift u. un'um.
= onbeperkt, -begrensd, -bepaald.
= onbeperkte macht, onuutfitvattrtioit,
beperktheid. ununtrtOwtho = onomstootelijk,
onweerlegbaar, -betwistbaar. ununttbun'ben u.
un'utittb. = onomwonden.
= onafgebroken,
ununterko'Mett u.
voortdurend, aanhoudend. uttuntevitOeibibar
u.
= niet te onderscheiden. un'untev.
5eit§ttet = ongeteekend, niet onderteekend.
onoorspronunttriOviinglic§ v. utt'uvf...
kelijk.
utt'bâtedicb = onvaderlijk.
unbeviitt'bedit§ u. = onveranderlijk.
un'beanbed = onveranderd, ongewijzigd.
unbevattftburific0 u. un'b... = onverantwoordelijk (persoon of dead); onvergeeflijk (daad).
un'bevarbeitet onbewerkt, ruw, onverwerkt.
unbevtiulevtiO u. un'b... = onvervreemdbaar.
= onverbeterlijk.
unbevberiedict u.
unberbinb140 u. = niet verplichtend,
niet bindend, zonder verbinding; onbeleefd.
un'berfaiite = onverbloemd, eenvoudig.
onomwonden. uttbevüventebar, iftvetutlict u.
on(ver)brandbaar. un'bevbrieft
un'b...
onbeschreven (recht bijv.). uttbevitriirbli4 u.

unuergliebbar.

onverbrekelijk, onschendbaar. me-un'b...
ongewaarborgd.
berbiive
un'berb(Atig onverkocht, be-, vertrouwbaar.
onverteerbaar,
unberbaulitt u.
onverduwbaar, -genietbaar. uttlievbaut
onverteerd, -verduwd. utt'berberW' = onbedorven. un'bevbienr = onverdiend, -rechtvaardig. un'bevbienlennalen, =
onverdiend, -rechtvaardig, -billijk. un'bev.
bovbett = onbedorven : gaaf; onschuldig, rein.
un'berbrollen = onverdroten, onverpoosd,
volijver ig.
utt'beve'beti4t = ongehuwd, -getrouwd.
onbeeedigd. unbev.
beveVbet, .berei'bigt
ein'bav u. un'b... onvereenigbaar, -bestaanbaar. unberevblich it. un'b... = onovererfelijk.
un'berfatirbt = onvervalscht, zuiver, echt,
oprecht, waar. unberfattglicij u. utt'b...
onschuldig, eenvoudig, ondubbelzinnig. un'ber.
fro'ven = driest, brutaal, ongegeneerd ; ongezouten. Un'bevfvo'vettinit, w. —
ongegeneerdheid, driestheid.
uttbevatinglidi tt. onvergankelijk,
eeuwig, onsterfelijk; bestendig. uttbevgetrintv
u. un'b... zie unnergef3lid). un'bevgeffen =
onvergeten. uttbergefflidi u. un'b... = onvergetelijk, niet te vergeten; bleier 91tiblid wirb
mir u. iein = dat gezicht zal ik nooit vergeten.
unberateic§'6av, ilic§ un'b... = onvergelijkbaar,, onvergelijkelijk, weergaloos. un'bev.
gob-yen: feitt u. . es aBort = geen onvermogen
woord.
un'bevOiiyhtiOuttitig ongeevenredigd, buitensporig. un'bev4eivatet = ongehuwd, -getrouwd.
uttbevOffe = onverhoopt, -verwacht, -voorzien ; u. fommt oft = wat men niet verwacht,
gebeurt (komt) dikwijls 't eerst. un'bevbeigettonverholen, ronduit, onomwonden.
onverjaarbaar,
unbevialiebav u. un'b...
steeds geldig.
onverkoopbaar.
unberfauflic0
un'b...
un'berfauft onverkocht. uttbedettn'imv u.
un'b... = onmiskenbaar, niet to miskennen,
blijkbaar. un'bertiint'utert = onverkort, -aangetast, -gedeerd. utt'bevnivat = onverkort,
onaangetast.
u. un'b... = onkwetsbaar; onunbedeVbav,
schendbaar. un'bertelg ongekwetst, -gedeerd
heelhuids. unbedieettav u.
= onverliesbaar. unbevthictlitt u.
= onbluschbaar, onuitwischbaar.
un'bertnitOU = ongehuwd, -getrouwd. un'ber.
uteiblict = onvermijdelijk, noodzakelijk.
un'bevuterft = ongemerkt; vanzelf. utt'bev.
utin'bevt = onverminderd. utt'bevutile4t =
onvermengd, zuiver. utt'bevntietelt = opeens,
zonder overgang. Ittebevutbgen, 1. = onvermogen, onmacht; insolventie. utt'bevutügenb =
onvermogend, niet gegoed; machteloos, onmachtig, niet in staat. Un'bevutbeenbeit, w.
— onvermogen. Un'ttevtnanen4fali, m.:
im U. = ingeval van insolventie. un'bev.
mulct = onvermoed, -verwacht, -voorzien.
unbentebutlicb u. un'b... = onmerkbaar,
onverstaanbaar, -hoorbaar. Un'bernuttft, vo. =
onverstand. un'bevniinftig = onverstandig,
dom, dwaas; bas u.. e %ier 't redelooze dier.
un'bervidrteterbitege = onverrichterzake. un'.
berviide = onbeweeglijk, stijf en strak,
onwrikbaar, onafgewend.
onbeschaamd, brutaal, onbeun'b evict dud
schoft. litt'bevictauttfoit, w. = brutaliteit enz.
onsluitbaar,
unberic§lieff
u. un'b...
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niet (af) te sluiten. utetterfc4tollett = ongesloten. un'berftbutbet = 1, onverdiend,
onschuldig, buiten zijn (mijn om) schuld;
2. zonder schulden, onbezwaard. un'berlibutg
beterntalen, •Werfe = unveritulbet 1.
utt'berfe'ben0 = onvoorziens, -verwachts;
zonder 't bepaald te willen. un'berfebvt' =
ongedeerd, goed en wel, ongeschonden, onbeschadigd. tin'berfetivt'beitov. — = ongedeerdheid enz. un'berititert = onverzekerd. unber•
fiegibav, •litt = onuitputtelijk. uteberftegett =
onverzegeld, -gezegeld. unberfatin'tit§ u.
onverzoenlijk. un'berfatutt =
onverzoend. un'tierforgt = onverzorgd. Unit
= onverstand, domheid, dwaasberftattb,
held; mit U. onverstandig. un'beritattbett =
onbegrepen. un'bevitlinbig = onverstandig,
dom. un'bevittinblic§ = onverstaanbaar,
onbegrijpelijk, -duidelijk, duister. un'berftellt=
ongeveinsd, oprecht. un'beriteuert niet aangeven, onverakcijnsd, onbelast. utt'berftutt =
onbeproefd.
un'berteibigt = onverdedigd, weerloos. unber•
titg'bav u. un'b... = onverdelgbaar, -uitroeibaar. un'bertvitglitt = onverdraagzaam,
twistziek; onvereenigbaar, -bestaanbaar (met).
un'bevWanbt' = onafgewend, strak; niet
verwant. un'bertueOrt = geoorloofd, vrij.
unbertueillterlie§ = niet te weigeren. un'ber•
weitt' = onverwijld, onmiddellijk. unbertvelt'•
tic§ U. un'b... = onverwelkbaar (ook fig.),
onvergankelijk, onsterfelijk, eeuwig.
went = onverwelkt. un'berwerrlieku.
= onverwerpelijk, onwraakbaar (getuige e. d.).
unbertueWitiO u. un'b... onbederfelijk,
niet aan bederf onderhevig; onvergankelijk.
= onuitwischbaar.
unberwiliO'bav u.
unberwuttb'bar u. = onkwetsbaar.
UnberWunb'barfeit, w. = onkwetsbaarheid.
uttbertviittlicb u. un'b... = onverwoestbaar,
onverstoorbaar, -vergankelijk, -verslijtbaar.
onversaagd, -bevreesd. Weber..
un'bergagt
- = onversaagdheid. unbev=
sagttyit,
seity110 u. = onvergeeflijk. unberg
iinWbar, slid) u. utt'b... = renteloos. utt'ber•
bent = unveriteuert. uttbeviiiglit§ u.
un'b... = onmiddellijk, onverwijld, op staanden voet.
unbollen'bet tt. = onvoltooid, -voleindigd. un'bottfont'snen = onvolkomen,
onvolledig, -volmaakt. un'bottittin'big=onvolledig, defekt, inkompleet. un'bollitratt = onvoltrokken, -volstrekt. utt'bottAtilig onvoltallig, inkompleet, onvolledig. Itn'boltati§lig•
teit, w. = onvoltalligheid. unbottgietrbar =
onuitvoerbaar, niet te voltrekken. un'bott•
onvoltrokken, onuitgevoerd.
logen
un'bovau61e0bar, •fit§ttirb = niet te voorzien.
tut'borbetettet = onvoorbereid, voor de vuist
(spreken). uttsbovbettrtirb = onheuglijk. tut=
bovgretrti4 u. un'b = zonder voorbarig
te willen zijn, bescheiden. un'borbergele§en =
onvoorzien; U.. es 't onvoorziene, (ook)
onvoorzien(e uitgaven). un'borlitglit§ = onopzettelij k, zonder opzetun'Uorlitbtig= onvoorzichtig , -bezonnen, niet beleidvol. thebovlit
telt, w. = onvoorzichtigheid enz. un'borteita
haft = onvoordeelig, nadeelig, schadelijk.
un'tvaCant = onwaakzaam. untortgibar it.
Men,. = onweegbaar. [utettitige = kwaad,
slecht] untvitiWbav u. un'W.. = niet verkiesbaar. un'tvativ = onwaar, leugenachtig, valsch,
onjuist. un'tvaigbaft = onwaarachtig, onop-

it
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recht, niet waarheidlievend, onwaar. Ittetvabvs
tiartigtelt, w.= onwaarachtigheid, onoprechtheld, gebrek aan waarheidsliefde. lin'tvatirbeit,
tv. = onwaarheid, onjuistheid, valschheid.
unbtig'neftntbar u. un'W... = onwaarneembaar, -merkbaar. un'tvabvic§einlitt = onwaarschijnlijk. unwan'belbav u. uni ty = onveranderlijk, -wrikbaar, vast.
Uniting, m. = zeer slechte, moeilijke weg].
un'tvegiant u. untuenlant onbegaanbaar,
ongebaand. Ittetvelb, f. = monster, onmensch.
un'tueibucb = onvrouwelijk. untvergevticb u.
= zonder tegenspraak; blindelings;
u.. er Oeboriam = absolute gehoorzaamheid.
un'tvelle, .tvei#110 = onverstandig, niet wijs.
un'tueit, mit Oen., Dat. ob. von = niet ver,
tamelijk dichtbij.
I. fin'tvert, m. waardeloosheid, onwaarde,
nietigheid. II. un'tvert (MD = onwaardig;
waardeloos, niets (weinig) waard, niet gewaardeerd; eines Zinges u. fein een zaak onwaardig zijn; etto. U. balten = lets niet waardeeren, niet achten.
Un'tvelen, = ongepastheden, -betamelijkheden,
wanorde, rommelboel; misbruik; fan U. treiben
= huishouden (fig.), zich doen gelden, (van
een spook) rondwaren, (daarmee vergeleken)
rondspoken. un'tuelenljaft = onwerkelijk. un's
We'lent114 bijkomstig, onbelangrijk, -beduidend, in geringe mate, niet-essentieel. Un'Wettev
1. = slecht, boos weer, storm-, onweer.
ongewichtig, -belangrijk, -beduiun'tviibtig
dend. untvibertegliav, elk§ u. =
onweerlegbaar. untvibenurtidi u. un'W... =
onherroepelijk. untviberfOrecb ilitt u. un'tu...
= onweersprekelijk, -betwistbaar, -tegenzeggelijk. uttWibeviteblit4 u. = onweerstaanbaar. untviebevbring'114 u. un'tv... =
onherstelbaar, -herroepelijk, voor goed; ge.
itebene hinge Rub u. = gedane zaken nemen
geen keer. Itn'tvitte, m. = verontwaardiging,
verstoordheid, ontstemming, wrevel; mit U..n
= (ook) met tegenzin. un'tvittfatrrig = ongedienstig, -toeschietelijk. = verontwaardigd, verstoord, ontstemd, wrevelig ; ongeneigd , -genegen. un'tvilitent'uten = onwelkom,
un'tv... = onwilongelegen.
lekeurig. un'tnivrtidi onwerkelijk, -wezenlijk,
onecht. un'tvirtiatn u. untvirtiont = krachteloos,
niet-werkend, ongeldig; u. mad)en = (ook)
neutralizeeren. un'tviricb = norsch, stuursch,
knorrig, bar. un'tuirtlidj = ongastvrij, -herbergzaam. un'tvirtftbaft114 = onhuishoudelijk, niet
zuinig, onekonomisch. un'tvillettb = onwetend,
onbewust. fin'tvillettfteit, w. = onwetendheid,
onkunde. OnlvillenbeitOtebler, m. =misslag uit
onwetendheid, uit onkunde.
= onwetenschappelijk. un'tvirlenttitt = onbewust, onwetend, -willekeurig.
un'tpobt = onwel, -gesteld. ttn'tvo011eitt, I.
onwelzijn, -gesteldheid, unftwipt'bar, .114 u.
= onbewoonbaar. un'tviirbig =
onwaardig.
Utt'aail, to. = onmetelijk aantal, verbazend
groot getal. uniabt'bar u. un's... onbetaalbaar.. uniiibrbar, = ontelbaar,, talloos.
un'idigigentai = ontelbare keeren, tallooze
= ontembaar,
malen. unatitotebar u. un's
onkiesch, ruw.
onbedwingbaar. un'iart
-,
= once, onka, jaguaar.
I. They,
—n = ons (gewicht ± 2 lood).
II. these, tv.
= te ontijde, ongew. = ontijd; our
legen. utegeitgetntii; = ongelegen, -geschikt,

unseitio.

653

ontijdig, niet in overeenstemming met den tijd,
te ontijde. un'ieitia = ongelegen, ontijdig, misplaatst ; te vroeg; groen, onrijp.
un'ientoeile = bij 't ons.
unierlibrat'litt ; .lefebar (.1ealic§) ; .reiffbar
(u. un'i...) = onlIbreekbaar; -ontleedbaar;
-verscheurbaar.
unaerilleirbar; •Itbebar, steit i bar (u. un'i...)
= onliontleedbaar; -verwoestbaar; -deelbaar.
uniertremtlar, slid u. un'a.... = onafscheidelijk, onscheidbaar. theieua, I. = (gwst.) onnut,
schadelijk goed, twig.
Uniial'buCtabe, m., finiiale, w. —, —it =
unciaal(letter) (groote beginletter).
un'ilemenb, .3innlii0 = onbetamelijk, onwelvoeglijk, -voegzaam. fin'giemliVeit, to. =,
—en = onbetamelijkheid enz., vgl. un 3ie m lid);
/I . . en = (ook) onbehoorlijke dingen. Un's
sier(be), w. = onsierlijkheid, ontsiering.
un'3ierlic4 = onsierlijk.theau*, tv. = ontucht.
un'aiiMtia = ontuchtig, -kuisch.
un'aufrieben = ontevreden, -voldaan, misnoegd.
Un'aufriebenOeit, w. = onteyredenheid. un'iu.
aiingli4 -- ontoegankelijk, -genaakbaar; (ook)
onhandelbaar. un'3uliinglie4 = ontoereikend,
onvoldoend, onvolmaakt. Un'iultinaliditeit,
w. — = onvolmaaktheid; tekortkoming; ('t)
ontoereikende, ('t) onvoldoende. un'iultillig =
ontoelaatbaar, onaannemelijk ,- ongeoorloofd.
un'iiinftia = niet tot een gilde behoorende,
buiten 't gilde staande; oningewijd.
un'3urestnung6fOia = ontoerekenbaar, -ver
antwoordelijk. un'iureittenb = ontoereikend,
onvoldoende.un'infammenOftnaenb= onsamenhangend. un'auttanbia = inkompetent, onbevoegd. un'iutritaliffi = schadelijk, nadeelig,
onvoordeelig. Un'iutrtialic*eit, tv. = nadeel,
schadelijkheid ; ongerief, onaangenaamheid.
un'iulreffenb = onjuist, niet ter zake dienend.
un'auberlallia = onbetrouwbaar, onzeker, niet
te vertrouwen.
usegoedmiiiiia = ondoelmatig, ongeschikt.
un'itoeibeutia = ondubbelzinnig. unitoeilel.
**ft = ontwijfelbaar, -getwijfeld.
wog = (plantegroei) welig, weelderig; (kaardos)
welig, rijk, vol; (boezem) vol; (maal, kleeding)
rijk, weelderig ; (levenswijze) weelderig, brooddronken, dartel; [overdadig, weidsch] ; (er tit)
nicbt gerabe ii. = niet bepaald scheutig.
itO'Viateit, w. —, —en = weelde, weelderigheid, dartelheid.
Or, m. —(e)s, --e = aueros, oeros.
flea**, m. = overgrootvader ; bie U.. en = de
voorvaderen,voorouders,fleaOtte,lleafp'frau,
w. = overgrootmoeder.
Wall u. Ural', tn. = 03ral. Wralgebirge, I. =
Oaral(gebergte). uraliffb = Oeralisch.
*Walt' = eeuwenoud, overoud.
Wan', 1. —s = uranium. **totem, 1. =
uraniumerz. nranlarbe, w. = uraniumkleur.
neantana, m. = allereerste begin, oorsprong.
ueanitinatist = allereerst, oorspronkelijk;
heel in 't begin.
Urania, w. — Urania (hemelmuze).
*leonine, w. = oorspronkelijke, alleerste
aanleg.
*Untied, WrannO, tn. = Uranus.
neauffiiiouna, w. = premiere.
Urban, m. = Urbanus.
urban' = urbaan: beleefd, wellevend, fijn
beschaafd. Urbanite, tv. — = urbaniteit.
EL nv'bar, 1. (u. m.) —s, —e = opbrengst;
(vruchtdragend land)goed; grondboek]. II. ue•
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bat = voor bebouwing geschikt, bebouwd;
vruchtdragend; u. mai:ben = ontginnen.
Ur'barbutij, Urba'rium, 1. —s, .. rien =
grondboek. nebarmaiOuna, w. = ontginning.
Itebebentuna, w. = oorspronkelijke, eerste
beteekenis, oerbeteekenis. nebeainn = /Iran=
fang. nebeariff, m. = oer-, grondbegrip.
liebeitanbteil, m. = oorspronkelijk bestanddeel, element. nebetoobner, m. = eerste,
oorspronkelijke bewoner, oerbewoner. nebilb,
1. = oorspronkelijk beeld, allereerste, oer-,
voor-, grondbeeld, prototype.
[lack uettia = oorspronkelijk, primitief,
zuiver echt.] •
webeut14 = oerduitsch, oorspronkelijk, echt
Duitsch.
Ilv'el, f. = oerei, oerkiem. ueei'aen = zuiver,
oorspronkelijk; zeer veeleischend.neeraen4eit,
w. = oorspronkelijkheid. ueernenttim110 =
zeer eigenaardig. neeintvobner, tn. = eerste,
vroegste, oorspronkelijke bewoner. *Weller.
mutter, w. = betovergrootmoeder. *teener**,
F431. = voor-, stamouders. neellerbater, m. =
betovergrootvader. neenfel, In. = achterkl:inzoon, -kleinkind. *leen/din, w. = achterkleindochter.
liefeObe, W. = (oud-germ.) eed zich niet te
zullen wreken en (van een verbannene) niet
weer in 't land te komen. nett% m. .---oorspronkelijke rots. ny lon**, w. = oervorm,
oorspronkelijke, eerste vorm, origineel. Ileac.
blue, 1. = oorspronkelijk gebergte. urge-**MIA = echt gezellig, inprettig, oergezellig, oerleuk.
urgent' = urgent, dringend. Wants', w. — =
urgentie, ('t) dringende.
Itenelc*c§te, w. = allereerste geschiedenis,
gesch. van de allereerste tij den. neatItatt, tv. ----oorspronkelijke gedaante, gestalte, vorm.
negeftein, 1. = oorspronkelijk, oergesteente.
[flea's*, w. —, —en = bekentenis].
uraie'ren, id)w. (ti.) = nadruk leggen op, Met
aandrang behandelen; verzoeken.
nearoteltern, 431. = overgrootouders. Ilegruttb,
m. = eerste oorzaak.
nebeber, m. —s, — = veroorzaker, dader,
beginner, bewerker, aansticht.r, aanlegger ;
oorzaak, maker, schepper, uitvinder ; (van een
bericht e. d.) verspreider; wer ift ben U. bides
Q3ertcbtes? = van wien is dit bericht afkomstig,
uitgegaan, wie heeft 't uitgestrooid? nebeber.
re**, 1. = auteursrecht (in alg. an). Uelieber.
red#Ogefeli, 1. = wet op 't auteursrecht.
nefteberistaft, w. — = ('t) veroorzaken,
('t) beginnen, daderschap; vaderschap (fig.).
Ite4einiat, w. = oorspronkelijke woonplaats,
alleerste vaderland.
Wrian, m. —s = Dinges; de duivel.
Uri'a4, m. = Uria. UrFa4btief, m. = Uria'sbrief.
'Min', m. --,s = urine. Urinal', 1. --5, —e =
urinaal, urineerglas. urin'artia = urineachtig.
n yin'alab, 1. = urineerglas, urinaal. urinie'ren,
icfm. (b.) = urineeren.
netanton, m. = eerste, oorspronkelijk kanton
(van Zwitserland), oerkanton. With**, m. =
eerste kiem, oerkiem. nefirc4e, w. = oorspronkelijke kerk. uefolnifi4 = oerkomiek,
oergrappig, allerkomiekst, -grappigst. nelraft,
tv. = eerste, oorspronkelijke kracht, onverzwakte kracht. uely artia = inkrachtig, dooren-door krachtig, sterk, oerkrachtig. Itefunbe,
w. = oorkonde, (wettig) stuk, bewijsstuk,
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dokument, aide, attest; wet, bericht; [feeken
van leven] ; 3u(r) U. beffen = ter bevestiging
daarvan. [uvilunben zie beurfunb en]. Urluu.
bettbetnatoer, m. = archivaris. liefunbettbe.
Weio, m. = bewijs door de stukken geleverd.
Urituttbettbut§, 1. = oorkondeboek. 'Whitt.
bettfälf4ung, w. = vervalsching van een
stuk, van een dokument, valschheid in geschrifte. Urluttbettletuter, m. = aktekenner
uefuttblicb = wettig, authentiek; met de
stukken (bewijzen bijv.).
Ur'*nub, m. —(e)s = verlof (vooral uit den
dienst of een dienst), auf U. = met verlof;
[verlof, oorlof; toestemming; permissie; 11.
nelpitett = oorlof, afscheid nemen]. Urlauber,
m. —s, — = verlofganger. lielaubOgefttc§, 1. =
verzoek om verlof.
Urlaut, m. = oorspronkelijke, eerste klank,
oerklank. iletnettftt, m. = oermensch, eerste
mensch. UrIttutter, tn. = aller(eerste) moeder.
nem, ID. —, —11 = (asch)urn, kruik; (stem)bus.
*letter, ttt. —s, — = iemand nit -Uri. unteriK=
Urisch.
iteot§i, m. = oeros.
ur'0104'114 = zeer plotseling ; allerplotselingst,
op stel en sprong. Urltrobuttiott, w. = oerproduktie (nl. produktie van ruwe stollen:
landbouw, mijnbouw e. d.). Ur'quell, m. =
allereerste bron, eerste oorsprong; Urquell
(een biersoort).
tiefaciie, tv. = 'oorzaak, reden, grond, aanleiding; aus welder U.? = om welke reden?
U. geben = aanleiding geven; feine U.! =
niet to danken, 't is niet erg. uoruttic§,
qii4ticb = oorzakelijk. Uefarnlit4feit, w. — —
oorzakelijkheid, kauzaliteit.
*triage, w. = oude sage, oersage.
UrliOel, tv. = ohnoozele bloed, kalf.
iteft§leint, m. =oerslijm, protoplasma. Ur'fOrift,
w. = oorspronkelijk stuk, origineel; (r.) minuut.
uritf)riftlitij = in 't origineel.
livid, lirli zie lirfula.
livit'nub, m. = Ursijn.
Ur'fith M. = eerste, oorspronkelijke woottplaats.
liffbrarbe, w. = eerste, oorspronkelijke teal,
oertaal; ('t) oorspronkelijke. ItefOrtutg, m. =
oorsprong; feinen 11. non etw. nebmen, baben =
van lets afstammen, afkomen, zijn oorsprong
hebben in lets. urforiinglicb u. ur'10... =
oorspronkelijk; afkomstig. Urfbrfittglichfeit,
u. tiff or..., w. — = oorspronkelijkheid.
tiv'fbrung§atteft, •iertifitat, • 3eugui6, f. =
certifikaat van oorsprong. UrItauttn, m. =
eerste, oorspronkelijke stam, oerstam. UrItattb,
m., zie Ur5urtanb. lieftüttb, w. — (poet.)
= ituf eritebung. livitoff, m. = oerstof,
natuurlijke grondstof.
Urifula, Iv. = Urzula. Urfutilteritt, w. —,
— nen = Urzuline (nonneorde).
Urle, lirle, tv. —, —n = (gwst.) gelag, drinkpartij.
liv'teit, f. —(e)s, —e = 1 vonnis, (rechterlijke)
uitspraak; 2. oordeel (meening; verstand); fein
U. abgeben = zijn oordeel, meening uitspreken,
zeggen; ein 11. fallen, beftatigen, volltreden
(Dollsieben) = een vonnis vellen, bekrachtigen (bevestigen), voltrekken; einem fein
U. fprecbett = iemand vonnissen. uetellett,
fcbtu. (b.) = oordeelen. Uriteit6erüffttung, w. =
openbaarmaking van 't vonnis. urleildfiit)ig =
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tot oordeelen in staat, bevoegd Uetellii.
grfittbe, '431. = gronden, motieven van 't vonnis.
lietellOtraft, w. = oordeel, verstand. Urleilbs
f4irtn4, m. = (uitspraak van 't) vonnis. ueteilb.
utt'fabig = niet tot oordeelen in staat, niet
bevoegd. liv'teit6berntOgen, 1. = oordeel,
verstand. Uv'teitObottftredung, w. = voltrekking van 't vonnis. Vete( zie Urte i 11.
liv'tegt, m. = oorspronkelijke tekst, oertekst.
fl 'tier, f. = oerdier.
lingual), m. (rivier), 1. (land) = Uruguay.
UrIteettlet, m. = achter-achterkleinkind. fly's
bate; m. = allereerste vader, oervader.
netientunft, tv. = hoogste wijsheid, verstand.
Ur'berfaututtuttg, tn. = eerste, grondver. gadering, vergadering van eerste keizers.
uebertuanbt = oerverwant. liv'bott, 1. =
oorspronkelijk yolk, stamvolk.
newabi, w. = eerste verkiezing (bij getrapte
verkiezingen). Urlbaftler, m. = eerste kiezer
(vgl. Urwal)I). Itetualb, m. = oerwoud,
maagdelijk woud. *Wive% w. = eerste wereld,
wereld in den oertijd; *Windt... = **emelt.
iii4 = voorwereldlijk, van de eerste wereld.
nvittlefett, 1. = allereerste wezen, oerschepsel.
**ritual, 1. = oorspronkelijk woord, wortel.
m1104141 = natuurlijk, oerkrachtig, onbesnoeid, oorspronkelijk.
neseit, w. = -eerste tijd, oertijd. Urluftaub,
m. = eerste, oorspronkelijke toestand, oertoestand. Iteitued, m. = oorspronkelijk doel,
gronddoel.
u. S. = ut supra: als boven.
Ufattice (spr. : uzdse), w. —, —tt, **flute, w. —,
—en = usance, gebruik, gewoonte. ufatta'.
genial; = gebruikelijk, volgens 't gebruik.
Ufattetava, w. = usotarra.
off. = unb fo fort: enzoovoort (enz.)
Wfo, m. —s = uso, (handels)gebruik. Itifotara,
w. = usotarra.
U .Strick m. = u-boogje, u-teeken.
of well' = gebruikelijk, gewoon.
lifurbation', W. —, —en = uzurpatie (gewelddadige inbezitneming). ltfurbalov, m. —s,
. .to'rett = uzurpator, overweldiger. ufur.
bie'vett, fcbtv. (1).) = uzurpeeren.
ItifttO, m. —, — = gebruik, gewoonte.
uftv. = unb fo to eiter: en zoo verder (enz.).
Ittenfi'llen, ii31. = gereedschappen.
Utilita'rier, m. —s, — = utilitarist, nuttigheidsmensch. UtilitarWmuO, m. — = utilitarisme
(nuttigheidsleer). *Unita', w. — = utiliteit,
nuttigheid.
Uto'#ta, Uto'biett, I. = Utopia, „Nergenshuizen". Utobie', w. —, —n = utopie, droombeeld, hersenschim. itto'Oili4 = utopisch,
hersenschimmig. Utobift, nt. —en, —en =
utopist.
Utraattiff, m. —en, —en = utraquist (Russiet,
die 't avondmaal onder beide gedaanten verlangde).
Iit're4ter, m. —s, — = Utrechter, (91b1.)
Utrechtsch.
uts = ut supra: als boven. u. fi. *. = unter
ilblid)em 18 a rb e 1) aft: onder 't gewone voorbehoud. u. b. a. = unb niele(s) anb ere: als
anderszins.
Wbula, w. — = huig. fibular'... = huig.. .
Us, m. —es, —e = (iiib.) fopperij, grail. u'ien,
fcbtu. (1.) = (jilb.) foppen, voor den gek houden.
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Qleen.

t;,i.=V.
Vandaalsch. 3anbnIib'mu^, m. — = vanda,;. = 3ers; b. = von, nom. V. = verte: lisme, verniel(ings)woede.
wenbe um: zie ommezijde. vide: fielj(e). va. = tanU'le (spr.: vanielje), w. — = vanielje.
vista: zicht. Va. = Valuta: waarde.
*anll'Ienei^, i. = vanieljeijs.
vacat = niet voorradig, viii. 3 of a t.
23 a'ria, X31. = varia, allerlei, barla'bel =
2a'e^e (spr.: wasje), w. —, —n = (leeren) bak variabel, veranderlijk. tarian'te, w. —, --n =
(op reiswagens). 23a^je(Iebee) (spr.: wasj..), variant, andere lezing. 8atdatton', w. —, —en

i. = koeleer, ]icht zoolleer.
i. —S, —s = vademekum, zakboek, handleiding.
bag = vaag, onbepaald, onzeker, weifelend.
2agabonba'ge (spr. : . .daazje), w. — = vagebondage. 2agabunb', m. —en, —en = vagebond, landlooper.
agabun'benleben, i. =
vagebondeleven. & gabun'bentum, i. —S =
vagebondage, landlooperij, bagabunbie'ren,
idjw. (1.) = vagebondeeren. ' 3ngant', m. —en,
—en = rondtrekkend zanger, scholier.
3ag'Ijeit, w. —, —en = vaagheid, onbepaaldheid, onzekerheid.
bagie'ren, id)w. (I).) = vageeren, omzwerven,
ronddolen; etnem oor bem c eiidjt n. = iem.
voor 't gezicht draaien.
8a'gina, w. --, --S = vagina, scheede.
bafant' = vakant, onbezet, vrij, ledig, open,
onvervuld. 23afan^', w. —, —en = vakature;
vakantie.
3a'fat, f. —(S), —S = ledige zijde, vgl. vaeat
&t ntur', w. —, —en = vakature.
;a'fuum, f . —S, .. fue = vakuum, luchtledig(e ruimte). a'fuitmreiniger, m. = stofzuiger.
2.;aflin', i. —5 = vakcine, koepokstof. af^
&ination', w. —, —en = vakcinatie, inenting.
baf^inie'ren, id)w. (1.) = vakcineeren.
Val. = Valuta, waarde.
8a'lanb : Z nnfer B. = De duivel.
bate: = valet vaarwel! 2aiebiftion', w. =
afscheidsrede, batebl^ie'ren, id)w. (t.) =
vaarwel zeggen, de afscheidsrede uitspreken.
lenti'ne, w. =
*a'Ientin, m. = Valentijn.
Valentine.
a'Ientinbtag = St. Valentijn
(14 Februari).
*3aten*', w. — = kracht, degelijkheid; (schei.)
valentie, waardigheid.
I. 3a1et' (spr.: valeet of valet), i. —s, —S =
vale, waarde, afscheid. II. valet' (spr.: valee),
m. —S, —S = boer (in 't kaartspel).
atet'fdjmau^, m. = afscheidsmaal, -fuif.
3aleur', w. --, --S =.waarde. balib' = valide,
(rechts)geldig, ballbie'ren, idjw. (1).) = valideeren, erkennen, geldig zijn. 23alibitat', w.
— = validiteit, geldigheid. balie'ren, id)w.
(1.) = valeeren, Belden, waard zijn.'i ator', m.
—"a, —en = waarde, geldswaardig papier,
effekt. alorif ation', w. = valorizatie. baton
rifie'ren, id)w. (tj.) = valorizeeren, waarde
verhoogen (en vaststellen). &atu'ta, tb. —,
.. ten = valeta, (tegen)waarde: muntvoet,
standaard; geldsoort, munt. MIu'tabefenntni^,
i. = waarderkenning (op wissels). balutiereu,
id)w. (I).) = waarde bepalen. 2atutie'rung,
w. — = waardebepaling, valutatie. ` atbation',
U,. —, —en = 13alutierung.
';am',ir, m. —s, —e = vampier (bloedzuigend
spook, vleermuissoort). bam',irartig = vampierachtig.
*3anba'le, m. —n, —n = Vandaal, banba'Iif =
&abeme'fum,

=variatie, afwisseling; afwijking (v, d. magneetnaald). arietat', w. —, —en = varieteit,
verscheidenheid. tarietd, w. --, —a = variett.
bariie'ren, idjw. (I).) = varieeren, verschillen,
afwisselen,
l;a'rinab, m. —, — = varinas (een tabak).
ario'Ien, M. = (echte) pokken. aright', m.
—(e)s, —e = varioliet, poksteen. 23ariolel"
ben, X31. = lichte pokken. 9i ari^el'len, 3l.
= valsche pokken, windpokken.
arfobien'ne (spr.: ..vjenne), w. —, —n =
varsovienne (een dans).
8a)nIt', m. —en, —en = vazal, leenman.

aial'Ienileib, m.; 4julbigung, w.; *4 tid)t,

U,. = vazallefleed; -hulde; -plicht.
& Ial'lenfdjaft, w., tum, . = leenmanschap.
23a'f e, w. —, —n = vans.
oaf elin', i. —S, 2a1 eti'ne, w. — = vazeline.
a'ter, m. —S, lJater = vader; bie Doter bet
3tabt = de vroede vaderen; (er it) 3u feinen
Bbtern verfammelt, gegangen = tot zijn
vaderen verzameld. 2i4'terien, f. —s, —
vadertje. a'fererbe, w. = grond der vaderen.
a'terljfreube, w.; *Ijaub, f.; 4erb, f.; 4anb,
i. = vaderllvreugde; •huis; -hart; -land.
ba'terlanbifdj = vaderlandsch.
8a'tetIanb*IIfreunb, m.; aliebe, w. = vaderlandsllvriend (vaderlander, patriot); -liefde.
ba'terlanb(b)Itebenb = vaderlandlievend, bä'^
terlldj = (voor)vaderlijk. ba'terth jerf eit =
van vaders zijde. *3a'ter1ie,e, w. = vaderliefde.
ba'terlob = vaderloos. a'terlofigfeit, m. =
vaderloosheid.
8a'terIImorb, m.; -mOrber, m. = vaderlimoord;
-moordenaar (ook: -moorder: een kraag).
ba'termirberi f sb = vadermoordend. 8a'ter.
name, m, = vader-, familienaam, van. a'terdm
bru'ber, m. = vadersbroe(de)r, oom (van
vaderszijde). a'terf i aft, w. — = vaderschap.
a'terftabt, w. = vaderstad. a'terf i3bn sj en,
i. = vaders kindje. a'terftanb, m. = vaderschap, ('t) vaderzijn. 2a'terftelle, w. zie
v e r t r e t e n. n'terteil, i. = vaderlijk (erf) deel.
`t3aterun'fer, i. —s, — = onze-vader. 2a'term
^udjt, w. = vaderlijke tucht.
atifan', i. -S = Vatikaan. batifa'nif dj =
vatikaansch.
8aubebi1'le (spr.: voodeviel), f. —S, —s =
va deville, zangspel.
*3a^:ljalt' (spr.: vdkskdt) = vauxhall (tuinvermakelijkheden; oorspr. in Londen).
ba5ie'ren, id)w. (f).) = vaceeren, vrij, open,
vakant zijn.
V.C. '= verbi causa: bijvoorbeeld. V...C.
vice-consul. b
ijv. = vor ( 1)riito, b.

^Ijr. t eb. = nor I)riiti eburt. V.D. _

volente Deo: als God wil.
ebet'te, w. --, —n = vedette, kavalleriepost.
l8ebu'te, w. —, —n.= vedute: uitzicht, gezicht,
weinig artistiek landschapsschilderstuk.
l8een zie ` enn.
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Segetabillett, = vegetabilia (planten, bernb'fo(nen,id)w. (b.) = afgeven, overhandigen,
plantespijzen). benetabilift§ = plantaardig, geven, leveren, uitreiken; geven, toedienen.
plante... gegetavia'ner, Segetatrier, m. —s, Serablotgutte, tv. — overhandiging enz.
vegetariaan, vegetarier. Segetn. Serab'folgung6Kein, m. volgbriefje.
—
v(ints)Wnsub, m. — = vegetar(ian)isme. berabireben Mt), fcbtv. (1.) afspreken, overeenkomen ; ficb b. = (ook) zijn woord geven,
Segetation' —, —en = vegetatie, planteberabirebeteentalett = volgens afspraak.
groei ; vgl. cib en olb. begetatitr = vegetatief;
plantaardig, plante...; v .. es £eben = plante- tkrab'vebung, w. —, —en = afspraak. berate.
mitten, id)w. (b.) uitreiken, ter hand stelleven. begetie'vets, fcbtv. (1.) = vegeteeren, een
len, (af)geven, verstrekken. bernblAunten,
planteleven leiden.
(spr.: veija), fd)tv. (b.) = verwaarloozen, vergeten, nalaten.
..gbien,
*eft'Ota, w.
berablegeuett, fd)tv. (b.) verafschuwen, ver„Tien = avond(partij).
w.
foelen; een afkeer, een afschuw hebben van.
beftentent' = vehement, heftig, hartstochtelijk.
= vehementie, heftigheid. bernble@euendtvert = afschuwelijk, verfoeielijk.
13ettenteur w.
vehikel: voer-, rijtrig serablc§euttng, — = verafschuwing,
Seittlet, 1. —a, —
afschuw, afkeer. berdt'Aieben, ittv. (b.) =
(ook fig.).
weg-, naar huis zenden; zijn afscheid, zijn
[Setigelein], tielEtben, 1. —s, — = viooltje.
beit'c§etsblau paars, violet. 23eitAettgerucb, congd geven, ontslaan; (militairen) afdanken,
ontslaan; (een wetsvoorstel) in laatste lezing
m. = viooltjesgeur.
behandelen, afhandelen, afdoen; fhb b. -m. =
SeitAettfltioli, 1.; .bonig, m.;
afscheid nemen. Zerabiltbiebung, tn. — =
violeilhout; -honing; -stroop.
wegzending,
afdanking, afscheid.
SeitAettitod, m. = viooltjesplant; potviooltjes.
Seil'i§ettitenttis, m. ruiker viooltjes. *en'. berattlett, fcbtn. (1.) = verachten, minachten,
geringschatten, versmaden, (den flood) trotstentuttri(e(), w. = (een soort) lisch.
witte seeren. ggeradrter, m. —s, — = verachter,
Vitus. 23ett4'bo1jtse,
23ett, m.
versmader; kleineerder. beetic4tlist verboon. *Ma g na, m. = (St.-)Vitusdans.
achtelijk (aktief en passief), smadelijk, minSeln'tiunt, 1. —5, ..riett zie Selum.
Sett's' (spr.: velar; en velien), 1. —a = velijn- achtend. Seraditlic§reit, — = verachtelijkheld, laagheid, verachting. 23eracfrtutsg, w. —
(papier).
= verachting, minachting, geringschatting.
velieten, lichtgewapenden.
Settlen,
beraeOlungdweet = verachtelijk.
. ), tn. —, —en = velleiSelleitisT (spr.:
berdforbie'rett, fcbtv. (1.) = aanbesteden;
telt (half, slap willen).
23e11), I. —5, —5 = fiets. 3eto5i0eb', 1. —(e)s, overeenkomen.
—e= velocipede, rijwiel. Zeisnipebift i , m. —en, beragentet'nerts, fd)tv. (f.) = generalizeeren;
v era!' g e in einert
(ook) meer algemeen.
—en = velocipedist.
23erattgentet'nerunn, w. — generalizeering,
Velten, St. Valentijn; pot Z.! =
m.
generalizatie. beratlerts, fcbv). (1).) = bespotbij St. Velten!
Seim, 1. —s, ..Ia = velum (een kleedingstuk ten, er tusschen nemen, plagen. bud gets, id)w.
verouderen; [oud, to oud worden].
(f.)
van de R.-E. priesters); velum (palatinum) =
berartet = verouderd, ouderwetsch.
(ii) : zacht verhemelte.
—s U. .. ben = veranda.
23el'bet, m. u. 1. —5, —s = velvet, halffluweel. Serats'ba,
veranderlijk, onvast, onbetenbee' (spr.: vddee) bie = de Vendee. 23enbe'er, bevatt'bertic§
stendig. bertitt'berst, fd)w. (b.) = veranderen,
= Vendeeer.
m. —s,
wijzigen; feitte aBobttung van wooing verfeenbettsieve (spr.: veklimjir), tn. —s, —s =
anderen; lid) = veranderen, anders worden;
Vendemiaire, wijnmaand.
..betten = vendetta, bloed- van betrekking veranderen; trouwen. &rate.
Senbetta, w.
bung, w. —, —en = verandering, wijziging.
wraak.
—n = ader, bloedader.
berittliberunebOalbee = wegens verandering,
$13e'ne, w.
eette'big, 1. = (stad) Venetia. Seite'biger, m. om to veranderen, voor de verandering.'
beeting'ftifiett, fcbtv. (b.) = bang, angstig, schuw
—s, — = Venetiaan. bene'bikb = Venetiaansch.
angstig, schuw, berg
23eneralitle, 1. —s = venerabile, ('t) hoog- makers; bevattalligt
=
colleen, fcbtv. (b.) = (tech.) verankeren.
waardige, gewijde hostie. generation',
be-ecstasy**, fd)ro. (b.) = (belastingplichtigen)
veneratie, vereering.
hij heeft een
aanslaan; er ift gut verattlagt
bene'rifc4 = venerlsch.
goeden aanleg. Sernulanutsg, w. — aanlee'neter, m. —s, — = Veneet. genegielt, 1. =
slag (in de belastingen); aanleg.*erats'Ingungii.
=
(landschap) Venetic. Seneiitsitter, m. —s,
reutusillion, w. = kollegie van zetters; kom= Venetiaansch.
Venetiaan.
missie van aanslag. beenteldlen, fcbtv. (b.) =
Seneiotalter, *etsesueler, m. —s, — =
aanleiding geven tot, veroorzaken, teweegVenezolaan.
brengen; (etnen au etw.) brengen, aanleiding
Senn zie Wenn; (abet): bas bobe l8enn.
•geven, nopen; id) febe mid) verania1t, Ste pt
bets50' = aderrijk; aderlijk; venefes l8Iut =
warren ik zie mij genoopt enz. *erattlaffer,
aderlijk (donker) bloed.
— = bewerker, aanleiding. Seems'.
m.
Stunt', 1. —s, —e ventiel, (lucht)klep.
aanleiding, oorzaak,
—, —en
getttilatiotti , tv. — = ventilatie, luchtver- tam,
reden; in Z. 3bres ecbreibens = naar aanversching. Xentitalor, m. —5, ..to'ren =
ventilator. bentitte'rets, 'Idm.(b.) = ventileeren, leiding van .. .; auf feine = op zijn aandrijven, aansporing; auf Z. (Gen.) = (ook) op
luchten, spuien; overwe'gen.
getsto'le (spr.: vatooze), m. —s, —s = Ventose, bevel (van) .. .; Z. nebmen = aanleiding,
reden vinden. beratettelonlicben, idyw. (b.) =
windmaand.
23etstrilet, —tt holte (hartkamer, veraangenamen. bernWic§attiisten, fcbtv. (b.) =
veraanschouwelijken. bernnidgagen, fcbm. (1.)
hersenholte, maag). Sentriloquift', m. —en,
= ramen, schatten, begrooten. beratettattett,
—en = ventriloquist, buikspreker.
fcbtv. (b.) = op touw zetten, in elkaar zetten,
*Oink w. = Venus (godin, ster).
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arrangeeren, organizeeren, houden (feed bijy.);
tot stand brengen. Sevan'italter, m. —s, — =
regelaar, arrangeur. Seranitaitung, tv. —,
—en = ('t) houden, regeling, voorbereiding,
arrangement; feest(elijkheid); /3.. treffen =
voorbereidselen maken.
berattrivorten, ic§tv. (b.) = verantwoorden,
op zich nemen ; 114 (wegett einer Cade) b. =
zich (over lets) verantwoorden; rid, 3tt v. baben
= (ook) moeten terechtstaan. beranribortlit§
= verantwoordelijk, aansprakelijk. *grant.
WorttiVeit, tv. — = verantwoordelijkheid,
aansprakelijkheid. Serantivartung, w. — =
verantwoording, rechtvaardiging, verweer;
verantwoordelijkheid; Bur Z. Sieben = ter
verantwoording roepen. SeranftvortuttOrebe,
w. = verweerrede. Seraitribortung81tbrift,
w. = verweerschrift. berattribortung§boli =
(zeer) verantwoordelijk.
berav'beiten, fd)tv. (ti.) = verwerken, verbruiken,
verarbeiden, bewerken (eifen att etaben 3. Z.);
wegwerken; v. auf (Oaf.) — (tech.) verwerken
tot; (bie 3eit) met werken doorbrengen; einen
v. = iem. geducht de waarheid zeggen, onder
handen nemen, (door kritiek) afmaken. Saar'.
beating, tv. — = verwerking, verbruik, bewerking. beraegen, fcbw. (b.): (einem ettv.)
kwalijk nemen, ten kwade duiden. bertiv'geni,
fdp. (b.) = verergeren; bertir'gert = (ook)
triest, nijdig, verbitterd. berar'nien, fdpv. (1. u.
b.) = verarmen. Seraftnung, w. — = verarming.
bertilen, ic§tv. (1.) = verkomen, naar den
bliksem gaan; verder = verlub ern.
berti'ltein (iii§), Icim. (b.) = vertakken.
Sevatrin', 1. —s = veratrine (alkolord van nieskruid). Seralruni, 1. = veratrum, nieskruid.
berauttionie'ren, fcbw. (1).) = bij opbod, bij
afslag verkoopen.
beratiaigaben, lobo). (b.) = uitgeven; verteren.
berauliviagen, ic§w. (1).) = voor-, uitschieten.
beran'teriii§ = vervreemdbaar. beratefier•
iii§en, Icfm. (b.) = op 't uitwendige, op vertoon
richten, vervlakken. Sertiteterlic§ung, w. —,
—en = vervlakking. beratilern, icim. (t .) =
vervreemden, verkoopen, van de hand doen;
[doers uitkomen, vorm geven]. Seriittlerung,
w. — = vervreemding, verkoop(ing), afstand.
Sertiteterung6Orei6, m. = verkoopprijs.
Serb, 1. —s, —en = verbum, werkwoord.
babaelen, fcbtv. (b.) = vertakken (gebruiken,
beclerven met bakken).
berbar = verbaal, werkwoordelijk, woordelijk.
Serbarabiettib, 1. = verbaal-adjektief. Seri
bariniterie, w. = scheldwoorden, beleediging
in woorden.
berbarlaiten, fcbw. (b.) = (een schip) ballasten.
berbtirien, fcbw. (b.) = verballen (van paardehoeven). Unitarian, icim. (b.) = afranselen.
berball'Ijornen, fcbtv. (b.) = verknoeien, verslimmeren (door zoogen. verbeteren). Serbanb',
m. —(e)s, ..b'dnbe = verband, zwachtel;
verbinding, verbintenis, samenhang; vereeniging, bond, kompetitie. SerbanteinittAen,
1. = kompres. Serbanb'ulai, m. = plaats om
de gewonden te verbinden. Serbatibleug,
1. = verbandstof, -middelen. berban'nen, icbw.
(b.) = (ver)bannen, wegjagen. eerbannite(v)=
banneling, balling. *erbattltutte, w. —, —en =
verbanning, ballingschap; in bie Z. fcbtden, in
ber Z. fein = in ballingschap zenden, I.. b.
zijn. 3erbaienting4ort, m. = verbanningsplaats. berbarritabie'ren, film. (ly) = (ver)VAN GELDEREN,
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barrikadeeren. berbarien, fcbw. (b.) i = mishandelen. berbau'en, fcbw. (b.) = verbouwen
(vest geld, hout bijy.); slecht bouwen; door
bouwen benemen (uitzicht bijy.). berbau'ern,
id)w. (1.)=een (lompe) boer worden, verboeren.
berberfen, ft. (b.) = verbijten, verkroppen;
onduidelijk uitspreken, afbreken; fit§ b. =
zich vastbijten (eig. van jachthonden), gcb tn,
auf eine 9frbeit v. = er niet afwillen, zich
hardnekkig er op toeleggen, er zich geheel
inwerken; vgl. v erbilien. berberien, fcbw.
(1).) = (van houden) aanslaan.
Serbelte, w. —, —n = verbena.
berbeegen, ft. (b.) = (ver)bergen, verstoppen;
lid) btnter bet (u. bie) Ziir D.
Serberfever, tn. —s, — = verbeteraar, hervormer. berberlerlic§ = te verbeteren, verbeterlijk. berberfern, idpx). (b.) = verbeteren;
114 b. = beter worden (wat pozitie, salaris e. d.
betreft), vooruitgaan. Serberferting, w. —,
—en = verbetering; vooruitgang. Saber.
ferung&antrag, m. = amendement. Sabel'.
latingOblatt, 1. = verbeterblad. berberfe.
rtingbfd§ig = to verbeteren, verbeterlijk.
berbeten ( 3art. von v erbitten).
berben'gen fit§, fcbw. (b.) = buigen, een bulging
maken. Serbetegung, w. —, —en = bulging,
nijging. berbeulen, ic§tv. (b.) = vol deuken
staan.
berbie'gen, ft. (f.) = verbuigen, scheef-, krombuigen. berbieltern, fd)tv. (b.) = verbijsteren,
verwarren; fit§ b. = in de war raken, blister
worden; lid) in (2W.) v. = totaal opgaan in...
berbieten, ft. (l.) = verbieden; ontzeggen;
(eine 3eitung) verb.; einem bas Maul (ben
FOlunb) v. = iem. 't zwijgen opleggen. baba'.
belt, fcbw. (b.) = misvormen, -maken, verkeerd
ontwikkelen; vervormen. berbilbliMen, fcbto.
(1).) = zinnebeeldig, aanschouwelijk voorsteilen. Serbirbting, tv. = ver-, misvorming,
verkeerde ontwikkeling, schijnontwikkeling.
berbirligen, fcbw. (b.) = goedkooper maken, in
prijs doen dalen. Serbirligung, tn. —, —en =
('t) goedkooper maken, prijsverlaging.
berbinben, ft. (1.) = (wonde gewonde, rivieren
door een kanaal e. d.) verbinden; (iem.) verplichten; (boek) verkeerd (in)binden; verbinden
(nl. verbruiken met binden); einem bie 9lugen
v. = iem. blinddoeken; er verbittbet Sllugbeit
mit Stade = verbindt verstand met kracht,
paart vers. aan kr.; fhb b. = zich verbinden,
zich verplichten (tot lets); ficb ebelid) v.= zich in
den echt verbinden, een huwelijk aangaan; fid)
(Oat.) einen v. (burd) einen Ziettft) = iem. aan
zich verbinden; vgl. D erbunb en. iterbin'benb=
(ver)bindend. berbintaii§ = (ver)bindend;
(ton, ed)reiben) beleefd, minzaam, vriendelijk;
[verplicht (tot wederdienst), gebonden] ; ficb v.
macben = zich verbinden; (icb battle) v ..(ft) =
vriendelijk, zeer. Serbintrlicbreit, w. —, —en=
verplichting, verantwoordelijkheid; (verbindende) kracht; beleefdheid, minzaamhetd,
vriendelijkheid; ll .. en eingeben = verplichtingen aangaan, op zich nemen. Serbitt'bung,
W. —, —en = verbinding, vereeniging, korporatie ; relatie, konnektie; ebeitcbe Z. = echtverbintenis; (mit einem) in Z. ftebett = in
betrekking, in verbinding, in relatie staan;
(mit einem) in gercbliftliober Z. fteben = zaken
doen; (mit einem) in Z. fommen = in relatie,
in aanraking komen.
Serbin'bungbIlbalmi, tv.; ' gang, m., .hinie,
w. = verbindingsillijn; -gang; -lijn.
42
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Sevbin'bung011tnittel, 1.; .robr, 1. ( .04re, w.);
:Ration, = verbindingsflmiddel; -pijp
(-buis); -station.
Sevbin'bungbitritb, m. verbindingsstreep,
koppelteeken. Serbitt'bungdtveg, m. = verbindings-, kommunikatieweg. SerbitebutsgO.
toefen, 1. = korporatiewezen. Serbits'bung4.
ael4en, 1. = verbindings-, koppelteeken.
verbeten, verkropt; spijtig, nijdig;
berbirfets
knarsetandend; vgl. erb elf; en. Zerbillens
nijd, spijtigheid. berbitlett
beit, w. —
ft. (b.); lid) etw. v. — met nadruk verzoeken,
dat iets niet (meer) gebeurt, van iets verschoond
te blijven, lets niet verkiezen; [beleefd verzoeken] ; bas verbitte Idj mit! = dat verkies
ik nietl berbittern, id)w. (b.) = bitter maken;
verbitteren, vergallen.
berbtalen, id)w. (b.) = berooken, bewalmen.
berbtarlett, fdpv. (i.) verbleeken, bleek
worden, verschieten; b., (ti.) = (ver)bleeken,
bleek maken. *erbteib', m. —(e)s = [verblijf,
oponthoud], verblijfplaats, plaats waar zich
lets bevindt, ('t) zich-bevinden. beybtei'ben,
ft. (i.) = (ver)blijven; (bei letter Illeinung)
baben daarbij
blijven; babel mull es len
moet 't blijven; vgl. ocbad)tung. bevblei'.
den, (u. (i.) = verbleeken, bleek
worden, verschieten, verkleuren; [b., g. =
sterven]; Zerblid)ene(r) = overledene.
berblei'en, id)w. (b.) = verlooden; met lood
overtrekken; in lood zetten; plombeeren,
looden. berbieWben, id)w. (l.) = blindeeren,
maskeeren, dekken; verblinden. Serblett'bung,
Iv. = blindeering; verblinding. berbleu'en,
id)w . (1).) = afranselen, bont en blauw slaan.
beybli'dott vgl. verbleilben. [berblin'ben,
id)w. (b.) = verblinden; b., (I.) = blind worden].
= versuffen. Serblö'bung,
beybWeen,
to. —, —en versuffing. beybliiffen, (b).
= (o)verbluffen, verbijsteren, uit 't veld slaan,
verlegen maken; lai3 bid) nid)t D. (iit bas elf to
(bebot); v erbliiff t = verbluft, uit 't veld
geslagen, onthutst. berbtii'ften, id)w. (i.) =
ver-, uitbloeien, verwelken. berblii'men, id)w.
(f'.) = verbloemen, bewimpelen ; verb Ulm t i =
bewimpeld, verbloemd, bedektelijk; figuurlijk.
(1.) ob. firb (1).) = verbloeden
berbtulen,
doodbloeden (ook fig.). Zerbtulung,
verbloeding.
berbob'men, (1).) ein Sd)iff = met bodemerij bezwaren. Serbob'mung,tv. —, —en =
bodemerij. berboblen, id)w. (b.) = (met dikke
planken) betimmeren. berbob'ven, fd)tv. (b.) =
met pen en gat verbinden; verkeerd boren;
ficb in etw. v. zich in iets verbijsteren; in
alien Zorurtellen nerbol)rt = in alle vooroordeelen vastgeroest; nerbol)rt = verwrongen,
verdraaid, dwaas (alle fig.).
I. berboegett, fcbw. (1).) = (uit)leenen. II. ber.
bo-egen Mb].) = verborgen, geheim(zinnig);
im n .. en = in 't geheim, in stilte.
Serbov'genbeit, tv. —, —en = verborgenheid,
duisterheid, afzondering. beybOlern u. fldj b.,
= verslechteren. 23eYbot, 1. —(e)s,
Km
—e = verbod.
verbo'tenus = woord voor woord, woordelijk.
beybrd'uten, id)w. (b.) = boorden, afzetten,
garneeren. Zetbralnung, ro. —, —en =
boordsel, rand, garneering. bee/none vgl.
nerbrennen. Zevbraudr, m. verbruik,
behoefte. berbratedlen, id)w. (b.) = verbruiken,
opgebruiken; verbraucbt Vein (van mensehen) =
(ook) op zijn. 23erbrau'rbey, m. —s, — =

SerbOt.

verbruiker, konsument. Serbraucbd'abgabe,
ifteuer, tv. = verbruiksbelasting. berbraulen,
Rim. (13.) = uitloeien, -razen, bedaren, kalmeeren.
I. beybye'rben, rt. (b.) = misdoen'; (gwst.) stukbreken; [Eib, Q3iinbnis n. = breken] ; vgl.
verbrocben. II. ZerbretOen, I. —s, — =
misdaad.
misdadiger, boosSerbreAer, m. —5, —
doener. bevbreAevil(0 misdadig, schuldig.
Seybreltertneibe, w. = dieveherberg. Seri
beelteriolonie, w. =misdadigers-, strafkolonie.
2ieybre'rnertnpu6, m. = misdadigerstiep.
beybyei'en, id)w. ay) = tot moes, tot pap
maken. bey/mile**, id)w. (b.) = verspreiden;
(eine 9/acbrid)t) uitstrooien, verspreiden; (een
leer) verbreiden; [verbreeden, uitspreiden];
lilt b. = zich verspreiden; ultweiden; er
verbreitete lid) ausfilbrild) iiber OM.) = hij
weidde in den breede uit over... Serbveilev,
m. —a, — = verspreider. beybreilern, id)w.
(b.) = verbreeden. Serbreyterung,
—en = verbreeding. Zerbreilung, w. —
verspreiding. berbretenen, unr. (b.) verbranden, laten aanbranden; (lid) benumb)
(ver)branden; (fig.) zijn mond voorbijpraten;
b., (1.) = ver-, aabranden. Zerbren'nung, ro.
—, —en = verbranding. Serbren'ttungdbroAe%
m. verbrandingsproces. berbrielen, id)w.
(b.) = beschrijven, schriftelijk, in een akte er-,
toekennen, dokumenteeren; firb b. = zich
schriftelijk verbinden; erb rief t =beschreven,
gedokumenteerd. berbrin'gen, unr. (b.) —
(den tijd e. d.) doorbrengen, slijten; (soms)
verspillen. beybyo'dott: o.. er Stollen = niet
meer geexploiteerde mijngang; vgl. v e
bred)en. berbybefetn, berbrbletn, id)w.
(b.) = verbrokkelen, verkruimelen. berbriVeem
id)w. (b.) = verbroederen. ZeebriVeerung,
—, —en = verbroedering; broederschap.
beybyfilgst, id)w. (1.) = te hard afbroeien (de
varkens bijv.), verschroeien; verbruien, verkerven.
berbu'djen, id)w. (1.) = boeken. berbublen,
id)w. (b.) = in losbandigheid, met de vrouwen
verteren, doorbrengen, verboemelen.
verbum,
3er'bum, 1. —s, „ha ob. „ben
werkwoord.
berbumlefen zie verfumfelen.
fiebetn, id)w. (b.) = (nrbb.) verboemelen;
verknoeien, rulneeren; verbumfiebeit roirit bu
't kaartspel) je zult hangen. beybutteinetn,
id)w. (b.) = verboemelen; ein verbummeltes
Oente een verloopen genie; (berl.) (bas babe
id)) rein verbummeit = glad vergeten.
berbuniben = verbonden (met een verband);
vereenigd; gekoppeld; (id) bin .3bnen) lebr v.
= zeer verplicht, zeer dankbaar. berbiiteben,
id)w. (b.) = verbinden, vereenigen; ficb b..= zich
verbinden, een verbond sluiten; bie et.
biinbeten = de verbondenen, geallieerden.
berbiiegen, id)w. (b.) = waarborgen, instaan
voor, garandeeren; fitb b. fur = instaan
voor, (waar)borg blijven voor; verbiirgte
alcabrid)t = vertrouwbaar bericht. 6erbile.
gung, —, —en = waarborg. beybirilen,
id)w. (1).) = boeten (voor); (eine Strafe) of-,
uitzitten. [be-Outten, id)w. (b.) = vergroeien,
onvolgroeid blijven; versuffen]. berbuttern,
!dm. (b.) = (eig.) (melk) verkarnen; (gwst.)
verknoeien.
Seybaeht, m. —(e)s = verdenking, argwaan,
idApfen = argw.,
achterdocht; vermoeden;
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acht. opvatten, krijgen; einen in B. baben
= iem. verdenken; er ft* im
bas..
(aucb: eines Zinges) hij staat onder verd.
dat... (of: van iets); in O. brengen = Der=
badjtig en. Verbtittrtig = verdacht; bes
Ziebrtabls
verd. van diefstal. tterbittO'g
title**, id)w. (1.) in verdenking brengen,
verdacht maken. SetbittOligung, tv. —, —en=
verdaehtmaking. Zerbar#Wgruttb, = reden
voor argwaan; .griinb e= (ook) vermoedens.
bevbab ibert zie erbattert. berbanemett,
id)w. (b.) = verdoemen, vervloeken, veroordeelen. nerbatnitnenbtvert, Ptviirbig, berg
bautntlit# = doemenswaard, verwenscht,
verdoemd, verdoemelijk. *erbantut'nib, w.
— = verdoemenis, verderf. berbannnt =
verdoemd, verwenscht, vgl. t. SerbtIlle
ming, tn. —, —en = verdoeming, veroordeeling, verwensching, vervloeking. 23erbatn'g
veroordeeling. berbantlYfett,
ntuttgOttetett,
doers verdampen; b., (f.)
`dm. (b.)
verdampen, vervliegen. ZerbanWfung, w. —
=verdamping. erb an'ten, lc/ pm. (1.): einem ettro.
D. art I)aben = iem. iets te danken hebben,
verschuldigd zijn; [iem. dankbaar voor iets
zijn]. berbatlert = nerbutt.
berban'en, fcbw. ,(b.) = verduwen, verteren;
(ook fig.) uitstaan, verkroppen. berbau'litt =
verteerbaar, gemakkelijk te verteren. iSerbau'.
ro. = verteerbaarheid. Zerbau'ung,
tn. = (spijs)verteering. *erbau'ung0,,
ap.narat, tn. = spijsverteringswerktuig, -toestel.
Serban'unflObelefitverbett, $1. = moeilijke
spijsvertering, last met de spijsvertering,
slechte maag. Zerbau'ungObeftu*, in., ',Witte,
w. = digestievisite, -bezoek. 23erbatt'ungb.
Mittel, = middel om de spijsvertering te
bevorderen. Zerbau'ungOorgatte, $1. = spijsverteringsorganen. Serbau'ungOftürttng, w. =
storing in de spijsvertering. , *erbau'ung4.
digestie-uurtje. *erbatt'ungd.
ftunbe,
Inftent, 1. = spijsverteringsstelsel, -orgaan.
herbed', —(e)z, —e (ver)dek; wagenhuif,
dek (van een rijtuig), imperiale. berbeclen,
icbw. (b.) = (toe)dekken; bedekken, verbergen,
e
maskeeren; n e r be d t= (fig.) bedekt;
Stimmaettel = gesloten stembriefjes. berbe.
fenble'ren fcbw. (1.) = zich verdedigen.
berben'ten, unr (1.) = ten kwade duiden,
kwalijk nemen. Serberb', m. —(e)s = verderf,
ongeluk, ondergang; bederf.
I. Serber'ben, 1. —5 = bederf; verderf, ongeluk, ondergang. II. berberlen, It. (1).) (bu
nerbirbrt, er verbtrbt; verbarb; nerbirbl ner.
borben); (tranr. aucb id)wacb) = bederven,
slecht maken; tegronde richten; er bat einen
Derborbenen Magen = hij heeft een bedorven
maag, zijn maag is van streek; es mit einem
D.
't bij iem. bederven, verkerven, met
iem. overhoop raken; (f.) = bederven,
slecht worden, tegronde, verloren gaan;
(an ibm lit ein ecbaulpieler) nerborben =
verloren gegaan.
berbeebettbringenb = verderf-, onheilbrengend,
noodlottig. 23erbeeber, m. —s, — be-,
verderver; verwoester (fig.). berberblitb
bederfelijk ; verderfelijk, verderfbrengend, onheilvol, nootlottig. *erberb'niO, tv. — =
bederf, verdorvenheid, ontaarding. berberbt' =
be-, verdorven, ontaard.*erberbt'Oeit, w.— =
verdorvenheid.
Derbeutitirften, 1d)tv. (1.) = verduidelijken,
(t.) =
duidelijk maken. berbeutittett,
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verduitsehen, (in 't Duitsch) vertalen. Ser.
beutliOuttft, to. —, —en = verduitsching,
vertaling (in 't Duitsch). Zerbeut'Kungatut,
1. = verduitschingsboek, vreemde-woordeboek.
verdichten, kondenberbidrten, rcbw. (b.)
seeren. Zerbitftler, m. —s, —
verdichter,
kondensator. SerbiMlung, =verdichting,
kondensatie. nerbielen, icbw. (b.) = verdikken.
berbielten, ;dm. (b.) = verdienen, waard
zijn, verwerven; (bas bat et) nid)t um bid) Derbient = niet aan u verdiend.
I. Zerbienft, m. —es = verdienste, winst, loon.
II. Serbienfr, f. —es, —e
verdienste, verdienstelijkheid; Rine Z..e um ben Staat =
zijn verdiensten jegens den staat.
berbiettftlic4 = verdienstelijk. 23erbienftlitt.
felt, tn. — = verdienstelijkheid. berbiettftlo6=
zonder verdienste. 23erbienft'orben, m. —
orde van verdienste. berbiettftboll = verdienstelijk, van groote verdienste. bevbient' =
(wel)verdiend; verdienstelijk; rid) um rein £anb
macben = zich jegens (voor) zijn land
verdienstelijk maken. berbien'terntalen =
naar verdienste.
—(e)s, —e = verdikt, uitspraak
Serbitt,
(van de jury), beslissing.
Serbing', m. —(e)s, —e = aanbesteding.
nerbin'eett, ft. (1.) = verhuren; aanbesteden;
n. = zich verb. Serbing i beft, inschrijvingsbiljet (bij aanbesteding). Serbin'eung
tv. —, —en = aanbesteding; verhuring.
= bestek (en
Serbin'gunnbuntertagen,
voorwaarden van aanbesteding)'.
berbortnetf4ett, id)w. (1.) = vertolken. 8er.
bentetftter, m. —a, — = vertolker, tolk. 23ert
borntetftbitng, w. —, —en = vertolking.
veroordeelen; -aanberben'nern, rd)w. (1.)
bulderen ; bevbeninert = verduiveld, kolossaal.
tterbolYpettt, fcbw. (b.) = verdubbelen.
bov'bett = bedorven enz. vgl. Derberben.
23erboebettbeit, — = bederf; verdorvenheid.
nerborren, rcbw. (1.)
ver-, uitdrogen,
verdorren.
23erbrattg', m. —(e)s = waterverplaatsing.
berbriin'fien, rd)ro. (b.) = ver-, wegdringen,
van zijn plaats dringen, verplaatsen. tier.
bre'Oett, rcbw. (1).) = verdraaien, verwringen,
verhaspelen; n erb rebt
verdraaid, verwrongen; verduiveld; (er lit) im Stopf =
niet wel bij 't hoofd. ZerbretWlyit, tro. — =
dwaasheid, krankzinnigheid. 23erbre'ung, w.
verdraaiing, verwringing, verhaspeling.
erbvet'f ar0 en, fitw. (b.) = verdrievoudigen, verdriedubbelen. berbrielett,
(u.) (es Derbrier3t;
verbroi3, DerbrOrie; Derbrorien) verdrieten,
spijten, grieven, onaangenaam stemmen; es
nerbrier3t mid) = 't verdriet, spijt, hindert mij;
icb babe mitt seine 9ilii1)e u. Iarien = ik heb
geen moeite ontzien, tegen geen moeite opgezien. berbriefflir§ = verdrietig, uit zijn
humeur, ontevreden, knorrig; verdrietelijk,
onaangenaam, vervelend, beroerd. Zerbrieffs
lidtteit, to. —, —en = verdrietigheid enz.
[berbritegen, It. (1).), zie Derbriingen]. berg
brorren=landerig, gemelijk, knorrig, lusteloos.
ZerbtorfenOeit, w. — = landerigheid enz.
berbrneten, rd)w. (b.) = verkeerd drukken.
berbviielen, rd)w. (1).) = verkreuken; (bets.)
((be1b) er door brengen. 23erbru8', m. —es =
verdriet, spijt, hinder; (Ibb.) heimwee; (bets.)
bust; (er bat es) mix Sum (getan) = om mij te
kinderen; er litt im
= hij heeft verloren.
beyburten, icbro. (r.) = verdampen, vervliegen,
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zijn geur verliezen; verdwijnen, 'm smeren.
berbuntItten, fcbtv. (b.) = dom maken, versuffen; b., (f.) dom worden, versuffen.
berbuttWfett, ftw. (f.) = dof worden, wegsterven; afstompen, versuffen; verstijven, gevoelloos worden; duf, muf worden; (b.) —
dof maken, doen wegsterven; afstompen, versuffen, suf maken; gevoelloos maken, doen
verstijven; duf, muf maken. berbun'teitt, fd)tr.
(b.) = verdonkeren, verduisteren, in de
schaduw stellen; fie° b. = (zich) verduisteren,
duisterder, donkerder worden. berbiltin'bar =
verdunbaar, te verdunnen. berbiin'nett, fcbro.
(b.) = verdunnen; (lucht) ijler maken, verd.;
(vloeistof) verd., aanlengen. berbunit'btar =
verdampbaar. berbuttlten, film. (1.) = verdampen. berbiinIten, fd)w. (b.) = doen verdampen. Serbuttiftung, ID. —, —en = verdamping. berburiten, ftw. (1.) = verdorsten,
versmachten. berbfiltern, Rip). (1.) = verduisteren, versomberen; fitb b. = verd., vers.,
somber, duister worden, betrekken, zich omnevelen (ook fig.) ; u erbii ftert = verduisterd;
(van 't gemoed) versomberd; (van den geest) omneveld, omsluierd. berburgett, fd)w. (b.) = uit
't veld slaan, verlegen maken, verbijsteren;
berbstlit' = verlegen, verbijsterd, verstomd,
verslagen, uit 't veld geslagen.
bereb'bett, fcbtv. (1.) = langzaam of-, verloopen
(ook fig.). bereb'nett, ftw. (b.) = vervlakken,
nivelleeren. Zereb'nung, w. —, —en vervlakking, nivelleering. bere'bettt, fcbm. (b.) =
veredelen, verbeteren, volma'ken. 23ere'b(e).
lung, tv. —, —en veredeling. beve'betitten,
fd)tv. (b.) = trouwen, in 't huwelijk verbinden;
tic§ b. = trouwen, huwen (fart nur ala Subft.
3art. abi.). ZevelotirOung, w. = trouwen,
huwelijk(sverbinding). bereb'yett, fcbw. (b.) =
(ver)eeren, achten, respekteeren; vereeren, aanbidden; (einem etw.) vereeren, ten geschenke
geven. &rafter, m. --s, — = vereerder, aanbidder; (bed.) haarspeld. berebelitt, Umbra'
geeard, geacht. Seretyrung, tn. —, —en =
vereering, eerbied ; aanbidding ; aanbieding (van
een geschenk), geschenk. bereirrung8tviirbig
eer(bied)waardig. beverb(ig)en, ftw. (b.)
= (iem.) beeedigen. 23eveilbi)gung, w. —,
—en = beeediging.
Seveitt'on. —(e)s, —e= vereeniging, gezelschap,
genootschap; im O. mit = in vereeniging met.
bevein'intr = vereenigbaar, strookend. berein's
baten, fcbw. (b.) = vaststellen, bepalen, overeenkomen, overeenbrengen; [vereenigen] ; IWO
fiber (9Iff.) v. = 't met elkaar over lets eens
worden, een overeenkomst sluiten. 23eveitt'.
vereenigbaarheid. [herein'.
barreit, w. —
vereenigbaar, te vereenigen].
bartitO
Sereitt'ktrung, w. —, —en = overeenkomst;
en treffen = ov..en sluiten, schikkingen
maken. bevei'nen, ftw. (b.) = vereenigen; mit
uereinten Sirliften = met vereende krachten.
bereittlar@en, fd)w. (b.) = vereenvoudigen.
Seveinlattung, — vereenvoudiging.
berei'ltigen, ftw. (b.) = vereenigen, bijelkaar-,
samenbrengen, verbinden; verzoenen; fic4 b. =
zich vereenigen, zich verbinden; bij elkaar komen, 't met elkaar eens worden; bie Oerei.
nigtett Staaten = de Vereenigde Staten.
;erei'nigung, w. —, —en = vereeniging,
samenloop, -komst, verbinding, verband, overeenkomst. titerelittigungOntittel, 1. = verbindingsmiddel. SeveiltinungOtnt, tn. = plaats
van samenkomst, vereenigingsplaats. berein'a
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**men, ftw. (1.) ontvangen, innen. berein's
[amen, fcbw. (1.) = vereenzamen, eenzaam
maken; b., (f.) = vereenzamen; verlaten worden. Serein'fantung, w. — = vereenzaming;
verlatenheid. ZereinWgebiet, 1. = tolgebied
(van 't tolverbond). ZereinO'nefeth = wet op
't recht van vereeniging. tBereinWfalle, w. =
vereenigingskas. bereinblattig = vereenigings.. SeveinWreciit, f. = recht van vereeniging. [SeveinWtalev,m.
— vereinstaler (Duitsch,
Oostenrijksche daalder]. 23eveinftelen, 1. =
vereenigingswezen. bereinleln, fcbw. (b.) =
afzonderen, -scheiden, afzonderlijk verkoopen;
fit4 = (ook) afzonderlijk loopen; v erein5elt
= afzonderlijk, enkel, op zich zelf staande,
zeldzaam; zonder we(d)erga; een enkele maal.
beverfen, fcbto. (1. at. I)) = bevriezen. bereiff =
(tot) ijs geworden, bevroren, ijs...
= verijdelen, doen misbevertein, fcbtv.
lukken. bevertern, fd)w. (f.)
veretteren.
bere'feln, fcbw. (b.) = doen walgen van, tegenmaken. bevelenben, fcbro. (b. u. 1.) = ellendig
maken, ellendig worden, geheel vervallen.
algeheel verval.
23ere'lenbung, tv. —
berett'ben, fcbtv. (1.) = (van dieren) krepeeren.
vernauwen, nauwer
beren'fle(v)n, fcbw. (b.)
maken; fitt = zich vernauwen, nauwer
worden. berev'ben, fcbw. (1.) einem etw., etw.
auf einen = vermaken, nalaten; overdragen;
I'M = overgaan, -erven. berevit' fein = in
erts voorkomen. bere'wigest, fcbw. (1.) =
vereeuwigen. bevelvigt = overleden, wijlen.
= vereeuwiging.
23evelvigung, w.
I. berfairven, ft. (b.) = verrijden (veel geld
Mfr.); (per rijtuig) vervoeren; (etw.) in de war
sturen, bederven; b., (b. u. f.) = handelen, te
werk gaan; mit einem v. = (ook) iem. behandelen; (gegen einen) optreden; iidj b. = verkeerd
rijden, op den verkeerden weg zijn (eig.);
eine verfabrene Oefcbicbte = een ongelukkige
geschiedenis. II. Zerfakven, 1. —a, — = handelwijze, manier van doen, optreden, werkwijze,
methode; proad6; (gericbtlicbes) = procedure, proces, geding.
w. = wijze van doen,
6erfatrrungOart,
handelwijze; methode, procdde.
WOW, m. verval; vervaltijd (van wissels);
in O. geraten = in verval (ge)raken, komen,
vervallen. berfallen, ft. (1.) = vervallen: in
verval (ge)raken; verloopen; bem etaate v. —
aan den staat ver y., in handen van den staat
komen; in 91rmut v. = tot armoede ver y.; in
Strafe o. = in straf, boete ver y., zich straf op
den hals halen; auf (9Iff.) v. = op iets komen
(in gedachten); in eine Stranfbeit = ziek
worden. [berfaTien, fcbw. (b.) = (in eine
eft* = in een boete) doen vervallen, (tot ...)
veroordeelen.]
Serfall'ang, m.; spit, tv. vervallidag; -tijd.
berfaritten, fcbtv. (b.) = vervalschen. *We.
fiber, m. --s, — = vervalscher. *evrtit'.Autta,
tv. = vervalsching.
berfan'gen, ft. (ti.) = helpen, baten, uithalen;
iidj b. = zich vastwerken, zich verwarren,
verward raken; baa verfentgt nicbts, wenig =
dat haalt niets, weinig uit; (baa Zier) vetting
fit in einem Stria = raakte in een strik vast;
(ber %ant) verflingt fit im ecbornftein = blijft
in den schoorsteen hangers. =
lastig, netelig, bedrieglijk; v..e Wade =
bedenkelijke woorden; v..e Wrage = strikvraag. Zerftinglitrireit, w. —
dubbelzinnigheid, dubbelhartigheid.brvfiiv'bett (14),
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1d)w. (b.) = verbleeken, van kleur verschieten.
bevfligt = drommelsch, verduiveld, vervloekt.
berfloriett= verloopen, verstreken, afgeloopen.
berfallett, fd)w. (b.) = (brief, artikel, akte)
(op)stellen ; (brief, boek) schrijven. *Warier, berflOten, fd)w. (b.) = doen vervloeien, in
m. —s, — steller, schrijver, auteur. Ser. elkaar doen vloeien; (hout) vervlotten. beritu's
fitflung, w. = ('t) (op)stellen, schrijven, Men, fd)w. (b.) = vervloeken, -wenschen.
berfluMti = vervloekt, -wenscht, -duiveld.
redaktie; (meestal) staatsinrichting, konstitutie,
grondwet; stemming, gemoedsgesteldheid, -toeberftii(bligett, fd)w. (b.) = vervluchtigen.
stand; [inrichting, samenstel, toestand, gereed- 23evfliti6ligung, to. —, —en = vervluchtiging.
heid]. *WartuttObvutb, m. = overtreding, ZevfluAtinfl, to. —, —en = vervloeking.
schending van de grondwet. berfarfungb. Zetituff, m. ..ffes = verloop. bettlfit'llgett,
fd)w. (b.) = vloeibaar maken.
Wylie = grondwettig, konstitutioneel. faer.
foritutOurtuttbe, w. = grondwet. berfar• *Wolf'', tn. —(e)s = (ver)loop, samenhang;
[vervolg]. berfol'fien, fcbto. (b.) = (den vijand,
strijdig
met
de
grondwet,
fung6tolbrig =
't wild, zijn weg) vervolgen ; (een weg) volgen;
inkonstitutioneel.
(de gebeurtenissen) volgen, nagaan; ,(een doel)
bevtatelen, fcbto. (f.) = verrotten, vergaan.
op 't oog hebben; (einen 3wed) (ook) bebevfaulettien, Ito). (b.) = verluieren.
berfeWtett, it. (b.) = voorstaan, bepleiten, oogen ; (zijn recht) zoeken; (een gedachte) uitwerken; vgl. ftedbrief lid). *Wortley, m. —s,
verdedigen. 23evfecblev, tn. —s, — = voorstander, verdediger, voorvechter, pleitbe- — = vervolger. Zerfol'fottto, w. —, —en =
zorger (fig.). bevteOlett, fcbto. (1).) = (trein) vervolging. eerfol'aungOtoalmitttn, m. -----vervolgingswaanzin.
missen, verzuimen; (doel) missen; ben deg v. =
den verkeerden weg nemen, verdwalen; id) berfraMlett, fd)w. (b.) = vervrachten. Ser.
frac§ler, m. —s, ;--- = vervrachter. berfrellett,
werbe nicbt v. = ik zal niet in gebreke blijven,
niet nalaten, niet verzuimen, 't niet vergeten; fcbw. (b.) = (feitt (belb) opeten, er door brengen;
versnoepen; fitb b. = zijn maag bederven, te
eitt berfeblte# Oeftreben = een mislukt streven;
oerfebltes 2eben = verongelukt leven. See. veel eten; D. fein = (ook) gulzig zijn. berfrerett
= huiverig, kouwelijk; verkleumd; vgl.
felylutte, to. —, —en = misslag, vergrijp;
6 cbnelber. berfrirOest, Pox (1.) = verfont. berfeln'ben, fd)w. (1.) einen mit einem =
iem. met een ander in oneenigheid brengen; vroegen. bertvii0t' = te vroeg, voorbarig.
lid) (Dat.) einen v. = zich iem. tot vijand maken; bevfilOar = besehikbaar, ter beschikking;
0 .. e Oaten = voorhanden zijnde waren.
lid) mit einem v. = kwade vrienden met iem.
worden, vijanden worden. [bWeiltett], bey. berfil'aett, fcbto. (b.) = bepalen, vaststellen,
beschikken; (iiber einen, etw.) beschikken,
fernern, fcbto. (1.) = verfijnen, besohaven,
de beschikking hebben; rid) wobin v. = - zich
polijsten; fttb U. = fijner, beschaafder, edeler
worden. Serfel'nevung, en. —, —en = ver- wenden tot, zich vervoegen tot. Serfii'nutte,
to. = beschikking, maatregel, besluit, bepaling;
fijning enz. berfelnett, fcbto. (b.) = vogelvrij
Bur 0. fteben, ftellen = ter beschikking staan,
verklaren, veroordeelen ; boykotten, negeeren.
stellen; ibm Bur 0. = to zijner beschikking.
bWeetleett, fd)w. (b.) = vervaardigen, maken,
*WiroungOvecbt, 1. = beschikkingsrecht.
fabriceeren. NSevfeetigev, m. —s, — = vervaardiger, maker, fabrikant. ZWeetigung, to. bevfithebav = verleidbaar, to verleiden
—, —en = vervaardiging. berfejtigen, fcbto. buftiO'ren, fd)to. (b.) = 1. ver-, misleiden;
(b.) = arresteeren. Sevfettung, w. — = ver- 2. [transporteeren; verkeerd brengen]; 3. einen
Want, ein (befcbrei v. = spektakel maken,
vetting.
hevig schreeuwen. SerfilO'rer, m. = verleider.
berteu'ent, fcbto. (ti.) = verstoken, verbranden;
bertiiirreriK = verleidelijk. Sevfillyrung,
(attes 43uIver) verschieten.
w. = verleiding, verlokking. *erfiiirruue4.
Uerfirien, id)w. (b. u. 1.) = vilten; (b.) in de war
sturen; fhb b. (1).) = verwarren, in de war ra- fun% w. = verleidingskunst. betfulgIverlen,
Ito,. (1).) = (doen) verongelukken, (doen) misken, verward in elkaar groeien. Sevril'auttg;
to. — = verwarring, verharding, in-elkaar- lukken. betium'feien, fcbw. (b.) = verfomgroeien (van 't hoof dhaar bijv.) . berfittifterts, icbm. faaien, verknoeien; verboemelen. berfiint's
fat§en, fd)to. (b.) = vervijfvoudigen. berffittent,
(b.) = verduisteren, -donkeren, -somberen;
IIM b. = verduisteren, duister, donker worden,
sfuttent, icbto. (b.) = vervoederen, opmaken
met voederen, versnoepen; over-, ziek-, doodversomberen. Zevtin'iterung, tb. —, —en =
voederen.
fd)to.
(b.)
=
met
een
berga'ben, fcbw. (b.) = wegschenken.
verduistering. berfleiten,
nok dekken, de kap (op 't huis) zetten. bey. bergarfen iii, fd)w. (b.) = zich vergapen;
lid) in einen a. = zich aan iem. vergapen, op
'Wien, Rim. (b.) = verwarren, in de war maken
(draden bijv.). bertia'Men, fd)w. (b.) = vervlak- iem. verlieven. berneirlen, fcbw. (b.) = vergallen, verbitteren; denatureeren. bernatebi.
ken: vlak, plat maken; onbeduidend, laag-bijden-grond maken; flit b. = alledaagsch, bur- ,ieren liM, fcbto. (b.) = zich vergaloppeeren,
zich vergissen. bergattigett = verleden, vergerlijk worden, vervlakken. berffaCt' =
loopen. *evflan'genigit, w. — = ('t) verleden.
draderig (vleesch bijv.). 6erflaltittig, w. —,
bernanfilie4 = vergankelijk, voorbijgaand.
—en = vervlakking. bevflau'ett, fcbw. (i.) ----verflauwen, mat worden (markt, beurs). Seri Serntionlittfeit, tv. — = vergankelijkheid enz.
be-matt/ten, fcbto. (b.) — (fbb.) in 't openbaar
flau'utte, w. — = verflauwing.
berfletfrten, fcbto. (b.) = ineen, ver-, samen- verkoopen. Zergaulung, w. —, —en = (fbb.)
vlechten ; einen in einen banbel v. = iem. in verkooping. bergalen, fd)w. (b.), (i.) u. tiM b.
een zaak (ver)wikkelen. Serflei§tutta, w. —, (b.) = vergassen. *maim m. —s, — =
vergasser ; (vlk.) achterste, gat. bergattent,
—en = samen-, ineenvlechting;verwikkeling.
berffiegen, ft. (i.) = vervliegen (ook fig.); 'dm. (b.) = tralift, van traliewerk voorzien ;
verdampen. bevflielett, ft. (f.) = verloopen, (soldaten van de wacht) bijelkaar trommelen.
Sernatterunil, w. —, —en = traliewerk; bie
verstrijken, voorbijgaan; vervloeien (inkt bijv.
(of Bur) 0. trommeln, fd)lagen = (de wacht)
op vloeipapier); [wegvloeien]; bie OrenBen v. =
vervagen, worden vaag, onduidelijk. bectlilit', bij trommelslag bijeenroepen. bergau'reln,
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fcbw. (b.) = (zijn tijd e. d.) met grappemakerijen

doorbrengen.
I. berge'bett, ft. (1.) = vergeven; [vergiftigen];
(Staten, ¶Xmter, bie banb feitter Zocbter) be-,
weggeven, schenken ; (einem) vergeven, vergiffenis schenken; (bie $larten, rid)) verkeerd
geven; (rein 9lecbt) afstaan; er vergibt feiner
Ebre nid)ts hij last zijn eer niet te kort
doen; bu vergibit bir bamit nid)ts = je doet
daarmee niets te kort aan je waardigheid.
II. [berge'ben ROO zie vergeblicb].
berge'bend = tevergeefs, nutteloos; noodeloos,
ongegrond]. Berge'ber, m. = vergever;
begever (van een ambt e. d.). bergeblicb =
vergeefs(ch), nutteloos, vruchteloos. Serge'.
bung, w. —, —en = be-, vergeving (van een
ambt e. d.), toewijzing; vergeving, pardon;
freie B. = onderhandsche toewijzing;
X3.1= vergeef me! pardon! bergegentairtigen,
voorstellen, voor den geest roepen.
fd)tv. (I) .)
I. berge'f)(e)n, unr. (f.) = vergaan, voorbijgaan,
verloopen (van dagen, jaren enz.); (Strantbeiten)
verloopen, verdwijnen; tiiren unb Seben, bie
Shute a. einem = hooren en zien vergaan iem.;
vor Ofitgit, tram, 2ingebulb) van... vergaan,
sterven, omkomen; bas 2ac1 ett with ibm id)on
v.
't lachen, de lust am te lachen zal hem wel
vergaan; bas muf3 td mir 'alien = dat moet
ik opgeven; bas wirb er lid) laffen = dat zal
hij wel niet weer in zijn hoofd krijgen; list b.
(gegen einem, an einem) = verkeerd handelen,
misdoen; een misslag begaan, zich vergrijpen.
IL Serge'ben, 1. —s, —= vergaan, verloopen,
verdwijning; misslag, misdrijf, overtreding,
vergrijp, delikt.
Serge'bung, w. —, —en = misslag, -drijf, overtreding. bergeNtert = tot (een) geest gemaakt;
(v. d. blik) wezenloos, verwilderd. bergeritigen,
rd)w. (b.) = spiritualizeeren; vergeestelijken.
Sergel'itigung, tb. —, —en = spiritualizatie;
vergeestelijking. bergellen, ft. (1.) vergelden, loonen voor. Sergellung, ID. — =
(weder)vergelding. SergertungOgefe4, 1.
wet van de wedervergelding. 23ergelluttgaag,
m. = dag der vergelding. Sergeliibibigung,
w. —, —en = gelofteaflegging. Sergeleir.
Aaftung, w. = maatschappijvorming. berg
geii'bar = vergeetbaar, gemakkelijk te vergeten ; nid)t v. = onvergetelljk, niet te vergeten.
bergerfen, ft. (b.) (bu vergif3t, er vergif3t;
. verga13; vergaf3e; vergif31 vergeven) = vergeten;
biefen Dien ft, biefen Streicb werbe- id) ibm
nie = dezen dienst, deze streek van hem zal
ik nooit vergeten; 110 b. = zich v. IL Ser.
gerren, 1. —5 = vergeten, vergetelheid, vergeetachtigheid. III. bergerfen (914) = erg
vergeetachtig.
Sergerfentiett, — vergetelheid; vergeetachtigheid. bergefflitb = vergeetachtig,
verstrooid. Sergertitbreit, w. — = vergeetachtigheid enz. bergen'ben, fcbtv. (b.) = verkwisten, verdoen, er door brengen. *ergeu'ber,
—5, = verkwister, doorbrenger. berge.
tuartigen, fcbtv. (b.) = (einen, bas 9lecbt)
geweld aandoen, verdrukken, verkrachten.
Sergetuartigung, w. —, —en = verdrukking,
onderdrukking, geweldpleging, verkrachting.
bergetuirlern 'M t fcbtv. (b.) eines Zinges, fiber
OM.) = zich van, omtrent iets vergewissen,
verzekeren.
bergleten, ft. (b.) = (tranen) storten, (tranen,
bloed) vergieten; [uitstorten, verspillen]. bey.
(1).) = (menschen, dieren, lucht,
girten,

pergnitgungsbalber.

water, iems. Leven enz.) vergiftigen; (menschen,
dieren ook) vergeven. Sergirtung, tv. —, —en=
vergiftiging.
Scroll' zie Oirgil.
bergirben, fd)w. (1.) = geel worden. Sergiff.
uteiniti4t, —(e)s, —e = vergeet-me-niet(je).
bergitlern, fd)w. (1).) = tralien, (met hekwerk)
afrasteren. Sergitterung, w. —, —en =tralie-,
hekwerk, afrastering.
berg. = etgleid)e: vergelijk. bergiaWbar
verglaasbaar. bergialett, fcbtb. (b.)
verglazen; van (glas)ruiten voorzien; tot glas
maken; b., (f.) = (tot) glas worden; vergiafte
9ittgett = glazige (d. wezenlooze) oogen.
Sergialung, tv. —, —en = verglazing;
glazuur.
Sergleitt', m. —(e)s, —e = vergelijking;
vergelijk, schikking, overeenkomst, akkoord;
im Z. mit, 3u = in vergelijking met; e
anftelien, 31ebett = vergelijkingen maken;
einen fcblief3en, eingebett = een schikking
maken, een overeenkomst sluiten, aangaan; 3u
einem 0. fommett, gelangen = tot een akkoord
komen; bie Cade foment Sum = komt tot
een schikking, zal geschikt worden; ein gut.
= een minnelijke schikking, een
titter
onderhandsch akkoord (vgl. orb); beffer
ein magerer l3. ala eitt fetter F3ro3e13 = hater
een mager vergelijk als een vet proces. bey.
gleirlybar = vergelijkbaar, te vergelijken;
(eine Cade) ift einer anbern v. = is met een
andere te vergelijken. bergletAen, it. (b.) =
[gelijk, effen maken; in overeenstemming met
elkaar brengen]; (twistenden) tot overeenstemming brengen; litO b. = 't eens warden, tot
overeenstemming komen, een schikking maken,
't schikken; Streitigteiten v. = verschillen
uit den weg ruimen, vereffenen; etw., einen
D. mit = iets, iem. vergelijken met; einen,
fid) einem anbern v. = iem., zich met iem.
verergleicbenb
anders gelijkstellen;
gelijkend. bergleid§licb zie ergleid)bar.
SergleiWantrag, m. = voorstel tot een schikking, tot een akkoord; aangeboden akkoord.
SergteitWterutin, m. = verifikatievergadering. SergleitftWborKlag = .antrag. Seri
m.: im 113. = bij minnelijke schikking. bergleitft6'Weile = vergelijkenderwijze,
bij vergelijking; bijwijze van schikking.
Serglei'cbung, w. —, —en = vergelijking.
Serglet'cbung011fitab, In.; . b unit, m., situfe,
to. = graad, trap van vergelijking; punt v.
verg.; trap v. verg.
berglerrOung6toelle = vergelijkenderwijs. ber=
glinemen, ft. (1.) = verglimmen, uitdooven.
fd)w. (1.) = uitgloeien, -dooven.
I. bergnii'gen, fcbw. (b.) = vergenoegen,
vermaken; [bevredigen, voldoen] ; (gwst.) id)
bin vergniigt ik heb genoeg; litb = zich
vergenoegen, zich vermaken. II. Sergnit'gen,
1. —5, (zie Zergniigungen) = genoegen,
niets
vermaak, plezier; nid)ts macbt ibm
doet hem genoegen, plezier; id) finbe, babe
Baran, bas 3u wieberbolen = ik vind,
lain
heb er geen genoegen, geen plezier in ;
Sum 0. = voor plezier; mit 0. = met genoegen, met plezier.
bergniiglicb = genoeglijk, prettig, vermakelijk,
plezierig, blij. bergniigt' vergenoegd,
blijd(e), vroolijk. Serguil'eungen, 431. (naast
't enkelv. Q3 e r g n u g e tt) genoegens, vermaken,
vermakelijkheden, genietingen. bergniiigung4.
bather = voor plezier, voor (mijn, zijn enz.)
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genoegen. 23ergml'fiungOloral, 1. = uitspanningslokaal. Sergnik'nungiort, m. =
uitspanningsplaats. Zergniilumebreite, =
plezierreis. Sergnii'gungdfuOt, tb. = zucht tot
vermaak.
bergeben, fd)tb. (b.) = vergulden. Sergoliber,
m. —s, — = vergulder. SergOl'bung, w. —,
—en = vergulding, ('t) vergulden; verguldsel.
bergün'nen, fcbtb. (b.) = (ver)gunnen, toestaan.
bergOttern, fcbw. . = vergoden. Sergat's
ternng, m. —, —en = vergoding.
bergra'ben, ft. (b.) = (een schat e. d.) begraven;
er vergreibt ficb tit Me Zitcber = hij begraaft,
verdiept zich in; er mOcbte fie in ben vier
Minben ibres 3immers v. = hij zou haar wel
willen opsluiten. [bergriilnen, fcbtv. (1.) —
(rein, 2eben) in verdriet slijten, verkniezen;
fish b. = zich verkniezen]. bergriinst =
verkniesd, door leed verteerd. bergralen,
fcbm. (r.)
met gran begroeien. bergreVfen,
(b.) = [(een boek) beduimelen, verslijten]; rid)
b. = verkeerd grijpen, zich (met grijpen) vergissen ; zich vergrijpen ; stukgebruiken. uitverkocht raken; rid) D. cat ()at.) (1!). bergriffen =
uitverkocht; (soms) beduimeld,stukgelezen enz.
vergroven, grover
bergre'bern, Rim. (b.)
maken. bergralern, 1013. (b.) vergrooten;
overdrijven; verergeren; tiO b. = vergrooten,
grooter worden. 23ergrO'fievung, tv. —, —en =
vergrooting. Sergrülerungbabbarat, m. =
vergrootingstoestel, -koker. *ergrö'terungo.
glob, 1. = vergrootglas. Zerevalerungblinte,
w. = vergrootende lens. bergrii'bein, fOw.
(b.) = (den tijd) verdroomen.
berguelen, fdjw. (b.) = verkijken; rid) in ein
giltibcben = zich aan een meisje vergapen.
bernfirben zie vergolben. Zergunfti , w.:
mit Z. = met uw verlof (welnemen), sta mij
toe. SergiinItigung, —, —en = verlof,
gunst, voorrecht, begunstiging. berniilen, icbw.
(b.) = vergoeden (uitgaven, voorschot, moeite
e. d.). *ergiiitung, —, —en = vergoeding.
*erbatr, m. —(e)s, —e = verhakking, versperring (van gevelde boomen). berlytelen,
fcbto. (b.) = ver-, stukhakken; (ein Eager:
een kamp) met een versperring (van gevelde
boomen) omgeven. ZerOaft, m. —(e)s: in
Z. nebmen = in hechtenis nemen; overigens
= Zerbaftung. ber§arten, idga. (b.) —
in hechtenis (gevangen) nemen, arresteeren; (bed.) einen = (ook) er eentje verschalken (een borrel); berbaftet: einem v. rein
= (soms) verpliehting hebben, gebonden zijn
jegens iem. [SerOaft'staiinte, .netpnung,
= Zerbaftung]. 2erbaftO'befe01 zie Zer.
baftungsbefebl. 600f/tune, —, —en
= gevangenneming, arrestatie. 23erOartung6.
befebl, m. = bevel tot gevangenneming.
berOa'getn, Rim. (b.) = verhagelen, door hagel
vernielen. berWteln, fOw. (b.) = met haakjes
aan elkaar vastmaken; (zijde enz. met haken)
verbruiken; (ook) verbroddelen, verknoeien;
rid) mit einem v. = 't bij iem. verkerven.
berballen, icbw. (f.) = wegsterven.
[toe-, dichthouden];
I. berimilen, ft. (t.)
lachen, tranen) weer-, tegen-, inhouden, bedwingen ; (den adem) inhouden; (hartstochten)
in bedwang houden, beteugelen; (einem bie
913abrbeit) verzwijgen; tiO b. = zich gedragen,
zich houden; zich verhouden; rid) rubig v. —
zich rustig, stil houden; rid) pairiv = passief,
lijdelijk blijven; bie ea* verbalt rid) fo,
bamit verbitlt es lid) fo = met de zaak is 't zoo
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gesteld, staat 't z66; mie verbedt gcb bas? —
hoe zit dat? hoe is 't daarmee gesteld? a
uerbeilt rid) au b wie 4 au 5 = a verhoudt zich
tot, staat tot enz. II. tBerbarten, 1. —s =
('t) in-, tegenhouden; gedrag(slijn).
= verhouding,
2erbtitt'ni0, 1. —utiles,
proportie, evenredigheid; verstandhouding,
betrekking, verhouding; lief, liefje;
ook)
omstandigheden, middelen; (bie atusgabett)
rteben in (einem au (ben einnabmen) —
staan in geen verhouding tot, zijn niet evenredig met; im Z. au = in verhouding tot, in
evenredigheid met; nad) 13. (ten.) = naar
verhouding (van); ein gerpanntes Z. = een
gespannen verhouding; (icb itebe) in feittem
au ibm = in geen betrekking, verstandhouding
met hem; (er bat) ein Z. =een liaison; (er lebt)
in biirftigen
..nirren = in behoeftige omstandigheden ; miter ben gegebenen . fen— in
de gegeven omstandigheden. 2erbiiitini6anteit,
m. = evenredig aandeel. ZerWiltnidanieiger,
m. = betrekkingswijzer. nerblittniWgiciOung,
= evenredigheid. berOtiftniOnaitig =
evenredig, betrekkelijk, naar verhouding.
Zerbiittnidivabl zie q3 r op o rt Iona Ito a I) I.
2ertititt'ni4Wort, 1. = voorzetsel. *evfitift.
tv. = verhoudingsgetal. [Zerbatitung,
zie erbaften II]. 23erballungbbefebl,
m. = order, instruktie; konsigne. ZerballungOi
gedragslijn. SerOallung4(mat)=
rend, w. = instruktie, gedragslijn; leefregel.
berban'bein, fOw. (b.) = onderhandelen (over),
bespreken, beraadslagen (over); verhandelen.
Serbantriung, ro. onderhandeling, beraadslaging ; Z.. en = (ook) handelingen (v. de 2de
Kamer bijy.). Zerbanblung6tag, m. = zitting(sdag).
beriAn'gen, id)tb. (1.) = verhangen, anders
hangen ; (bas Wenfter) bedekken, gordijn hangen
voor; (Gott) verbiingte es = beschikte 't; eine
etrafe fiber einen v. = iem. een straf, boete
opleggen, een straf over iem. uitspreken; bie
linterrudyungsbaft fiber einen = iem. tot
voorarrest veroordeelen; ben 18elagerungs.
aurtanb fiber einen .Ort v. = een plaats in staat
van beleg verklaren; viii. 3fige1. Serbting'nid,
1. ..ntries, ..nirre = (nood)lot. Serbiincenib•
glaube, m. = geloof aan een noodlot, fatalisme.
berblinfeni0bolt = noodlottig, rampzalig, onheilvol.
berigtenten, fOtb. (b.) = verkniezen; v er=
bEttntt = verkniesd, door verdriet verteerd.
berbar'ren, id)w. (b.) = (bet (auf) Ritter 91us,
rage: bij zijn verklaring) volharden, blijven; id)
verbarre mit ber voritommenften botacbtung
= ik verblijf met ... berbarlOen, id)w. (i.)
= verkorsten, droog worden (van een wonde);
b., (b.) verdrogen, hard maken. berfttirlen,
idm. (b.) = verharden, hard maken; b., (f.)
= verharden, hard worden. Serbiirlung,
—, —en = verharding. berbar'aen, fdpm. (b.)
= met hars bestrijken, m. h. bedekken; b.
(f.) = in hars veranderen.
berbal'Oellt, id)w . (1).) = in de war maken,
verbroddelen; TIM b. = in de war raken, zich
verwarren. berbiirtiOen, Rim. (b.) leelijk
maken. ber4aist' = gehaat; bas ilt mit v. =
dat haat ik, daar heb ik een hekel aan; ber
. e Rerl = die hare, die ellendige kerel.
fOw. (b.) = vertroetelen, verwennen, bederven.
Zerbau', m. —(e)s, —e = Oerb act berOau'.
djen, fdm. (1.) = uitademen, levers, den laat-
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sten adem) uitblazen; b., (f.) = vervliegen, te berOu'beln, fcbw. (b.) = verknoeien, -morsen.
niet gaan, in 't niet verdwijnen; [uitkomen,
Id)w. (b.) = ver-, omhullen, verbekend worden]. bev§au'en, ft. (b.) = versper- bergen; in v .. ben Morten = in bedekte termen
ren (met gevelde boomen); (einen) afranselen, fitb = zich verhullen enz toerftiitit' = bedekt (van uitdrukking). 3eviiiirfung, w.
bont en blauw slaan; (Zertagen) er door
brengen, verdoen; (ed)ulaufgabe) bederven;
-en=vr,omhulig()se.
bevOuni•
fit§ b. = verkeerd slaan, zich vergissen.
bertfaMen, 'Mingo*, fcbw. (b.) = verhonderdvoudigen. bertntnigern, Id)w. (f.) verhongebev§e'ben 114, ft. (b.) = zich verbeuren, zich
vertillen. UvrOebibevn, fdyv. (b.) = in de war ren. Uevintnlen, fcbw. (b.) = verknoeien,
maken, verhaspelen; 114 = in de war raken. bederven; (einen ecbriftfteller) afmaken. bey..
bevire'ven, Id)w. (b.) = verwoesten, vernielen; Oirten, Id)w. = verhoeden, verhinderen,
voorko'men. beviAtten, Id)w. (1.) = (er3e) tot
(ook: een land) afstroopen. Sevbee'vung, w. —,
—en = verwoesting, vernieling. beviierten,idm. metaal verwerken. Serbiiluttg, w. —, —en =
(b.) = (een boek) verkeerd innaaien; (een wonde) verhoeding, voorko'ming. R3ev1jiVtungdmittel,
voorbehoedmiddel.
naaien. tiev§eirlen, icbw. (b.) = verhelen,
verbrOurielt
schrompeld, uitgedroogd.
verbergen, ontveinzen.
berbeintlitten, Ito). (b.) = verbergen, stil- Zerifitation', w. —, —en = verifikatie. bey'''.
houden, verzwijgen, geheim houden, verhelen.
iie'ren, Id)w. (1).) = verifieeren, waarmerken.
Serbeinelicnutg, w. —, —en = verbergen, berin'nertit§en, fd)w. (1.) = verinnerlijken.
inniger maken,
bevinItigen, ftw. (b.)
-zwijging, -heling. berforvaten, icfm. (1).) =
= inniger worden.
(an einen) ten huwelijk geven, uithuwe(lijke)n; inniger verbinden; fit§
fitO mit einem b. = met iem. trouwen, huwen; bevinteveffie'ven firb, fcbw. (b.)
intrest opververbeiratet = gehuwd, getrouwd. Sevber• brengen. Ueriv'reit, fdro. (f.), fir§ U. (b.)
—, —en = huwelijksplechtigheid, dwalen, afdwalen. $eriening, w.
—en =
Tatung,
('t) trouwen. bevOeilen, ft. (b.) toezeggen, (af)dwaling.
(plechtig) beloven; bas . e Lanb = 't beloofde beriaigen, icfm. (b.) = ver-, wegjagen, verdrijven ;
land. eevfoilung, w. —, —en = toezegging, met jagen doorbrengen. beviii§v'bav = verjaarveelbelovend. baar, aan verjaring onderhevig. tieviiityven,
belofte. bevfollungOboU
Id)w. (1.) = verjaren. bevitiOrt' verjaard;
beviollen, fcbw. (b.) = verstoken.
zeer oud, oud-eerwaardig. Seviab'vung, w. —,
bevbellen, ft. (b.) einem 3u elm. = iem. aan lets
helpen, zorgen dat iem. lets. krijgt; einem 3u —en = verjaring. bevianentern, (b.) —
feinem 9lecbt v. = iem. zijn recht verschaffen. verjammeren, vertreuren, verlamenteeren, bev.
berOen'tert = verduiveld, drommels(ch). jeu'en (spr.: zjeu . .), fcbw. (b.) = vergokken,
bevju'beln, berjut§'•
tieviovvit'Oen, fcbw. (b.) = verheerlijken, verdobbelen.
fcbw. (b.) = verjubelen, verboemelen.
vieren, roemen. berbefien, fcbro. (b.) = op-,
Ueviu'ben, fcbw. (f.)
jood, joodsch worden,
aanhitsen; [opjagen]. bevbeu'ern, fcbw. (1).) =
verjoodschen. fd)w. (b.) = ver(schp.) verhuren, vervrachten. berfteuft' =
behuild. bevbe'gen, !dm. (b.) beheksen, jongen; (zuil , staaf enz.) geleidelijk dunner
betooveren; es ift wie verbext = (ook) 't is of doers toeloopen; (teekening) verkleinen; 110
U. = jonger worden; geleidelijk smaller, dunner
de duivel er mee speelt.
worden, smal, dun uitloopen; vgl. eta f; gab.
berflittt'utettt, fcbw. (1.) = ophemelen, vergoden;
[hemelsch maken]; (1.) in geestvervoering zijn; Sevjiin'gungOraget, m. verjongingsproces.
verlubeIn.
doodgaan, sterven. berbintInett = in extase, bevinigen, Idyl. (b.)
in geestvervoering. Uev4in'bern, form. (b.) = bertattlar = verkalkbaar. bevrefen, fd)w.
(f.)
= verkalken. *evrallung, w. —, —en =
verhinderen, beletten; einen an (tat.) —
iem. lets beletten, verhinderen. [berfOn'berlicii verkalking. bevfannt' = miskend. bertaWVen,
Id)m. (b.) = verkappen, -mommen; arresteeren;
hinderlijk]. Sev4ini bevung, w. —, —en =
verfappter Dffiger
verkapt officier. berraig
verhindering.
rein = katterig zijn. bertatten, f(bw.
berboiO'bentic§en, fd)w. ay) = verhoogduit- tent:
schen. Uevbeeleit 114, icfm. (1.) altijd op (1.) = (ben /Infer) verkalken.
Sevfaur, m. = verkoop, debiet; 3um an.
dezelfde plaats hokken, versuffen.
fcblagen, anbieten = te koop zetten, aanI. bevtorfen, icbw. (b.) = [hopen]; (jag.) =
ficbern. IL SerOoffen, 1.: wiber Z. = onge- bieden. bertaulen, fcbw. (l.) = verkoopen;
(wir hinb) verraten unb verfauft = verkocht en
dacht, tegen verwachting.
bevOorien, = verholen ; vg/.v erbebIen. bey. verraden; v. to koop; lie§ zich verkoopen; biefe Mare verb:tuft Tidy gut = wordt
050'nen, Id)w. (b.) = bespotten, beschimpen,
goed verkocht, gaat goed (van de hand).
hoonen, uitjouwen. berlioWneWelieln, Inv
4oirnie4seln = verbObnen. ZevOOIrmusg, w. Sevfaulev, m. —5, — = verkooper, slijter;
—, —en = bespotting, beschimping, hoop. winkelbediende. Zerfaujevin, w. —, —nen =
verkoopster, winkeljuffrouw. berfnuflie4 = te
berOblern, Rim. (b.) = uitventen, langs de
straat verkoopen. bevijolen, Id)w. (b.) = (ein koop; verkoopbaar, te verkoopen; goed van de
hand gaand; einem etw. v. iiberlaffen = iem.
w. =
ecbiff) verhalen. SerOeleine,
verhaallijn. berboVien, (I.) = hout lets verkoopen; v. Lein (fig.) = veil, to koop
zijn. Sevtaufdantrag, m. verkoopaanbod.
worden, in hout veranderen; b., (I).) : einen o. =
iem. afranselen. SevOollung, w. — = hout- GerfauWauftvag, m. = verkooporder. Sev•
vorming. Zevi)Ov', I. —(e)s, —e = verhoor; faufaliebingung, w. = voorwaarde van
ein Z. befteben = een verhoor ondergaan; ein verkoop. SevraufOlut§, 1. = verkoop-, kladZ. mit einem anftellen, einen ins Z. nelynen, boek. *erfaufirbube, w. = kraam.
[mit einem ins Z. geben] = iem. in ('t) verhoor SevtaufWillotal, 1.; •#ve114, m.; •vecbnung
(meta), w.; •uvrunbe, w.; .berein, tn.
nemen. Uevba'ven, icipm. (b.) = verhooren, onderverkoopfilokaal ; -prijs; -rekening; -akte; -bond.
vragen; [niet hooren, niet letten op
bare n] ; (een leerling) overhooren ; fitt b. = ver- 6erte4v', m. —(e)s = verkeer, beweging,
omgang; betrekking, verbinding; handel, (de)
keerd hooren.
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= ging
zaken; cm ber Obrie war wenig
weinig om; brief Idler = briefwisseling;
ber geld)tiftlidr Z. = 't zaken-doen, de handel;
in Z. feten = in den handel (in 't verkeer)
brengen. berteb'ren, (t).) = verkeeren,
omgang hebben, omgaan; verhandeld worden;
[verkeeren = veranderen, verdraalen]; met in
einem battle u. = veel in een huis komen,
verk.; mit einem D. = met iem. verk., omg.;
WO = veranderen; es fann fid) 't kan
verkeeren; vgl. uert ebrt. berteftereitb =
druk (bezocht). Sertebrdlnittel, 1. = middel
van verkeer. eerfelyrdlitte, w. = gebruik,
usance. SertebrWorliiier, m. = offioier bij
't vervoerwezen. 3errebrO'poliiiit = verkeersagent. 23erte#0'frodung, .frarung, w. =
belemmering, storing van 't verkeer. eer•
tebrd'itratie, w. = verkeersweg. berteigr
verkeerd; vgl.
e. Sertelyrbeit, w. —,
—en = verkeerdheid. /3erte1rrung, w. —,
—en = omkeering, omver'werping.
berterien, fdpm. (b.) = vastspieen; verkoopen,
verpatsen; afranselen; fid) ben Stopf iiber (91ff.)
= zich suf denken over lets; in einen
Derfellt fen = op iem. verkikkerd, verliefd zijn.
berten'nen, unr (1).) = miskennen; es Itifat
fid) nid)t D. = 't is niet te miskennen, te ontkennen ; Ste v. mid) = (ook) U hebt den
verkeerden voor. Zerten'nung, w. — = miskenning. bertertein, fd)w. (b.) = met een
kettinkje vastmaken. berfet'ten, fcbw. (b.) =
verbinden, (aaneen)schakelen. eertertung,
w.
—en = verbinding, aaneenschakeling;
reeks, keten. Serteraerer, tn. —s, — verketteraar. berteriern, fcbw. (b.) = verketteren.
Serteraerung, w. —, —en = verkettering.
verkerkelijken,
bertiriOliMen, fcbw. (b.)
onder ('t gezag van) de kerk brengen.
ftben, fd)w. = versjacheren, -patsen. ber•
tirten, fd)w. (b.) = aaneenlijmen, -plakken.
bertia'gen, fd)w. (b.) = aanklagen (bij 't gerecht); einen v. auf (91ff.) = een eisch tot..
tegen iem. instellen. Sertiti'ger, m. = eischer,
klager. Sertiagle(r) = aangeklaagde. Sertia'•
Bung, w. —, —en =(aan)klacht. bertianemern,
fd)w. (b.) = (aaneen)krammen. bertlammt =
verkleumd. bertrd'ren, !dm. (b.) = verheerlijken (efus wurbe Derflart); met bovenaardschen glans omgeven, omstralen; (fein Oefid)t)
perfltirte ficb helderde op, kreeg een glans van
geluk(zaligheid). Sertia'rung, —, —en —
(scheeps)verklaring. Serttirrung, w. —, —en=
verheerlijking, hemelverrukking. bertiarli§en,
= kwaadspreken van, over de tong
fd)w.
laten gaan, verklappen; verbabbelen.
= met klaubertlaufutie'ven, fcbw.
zules omschrijven, vaststellen; ein ftarf ver.
een kontrakt met veel
flaufulterter Stontraft
beperkende bepalingen.
berfle'ben, fd)w. (b.) dichtplakken; (papier
e. d.) verplakken. bettleirfen, fd)w. (b.) =
vermorsen. bertterben, icbw. (b.) = verkleeden, vermommen ; betimmeren, beschieten;
(met planken, koperen platen enz.) bekleeden ;
einen &t)ad)t een mijnput beschoeien;
(eine Ur) omlijsten; (ein Scbiff) inwenbig v. =
beplanken, wegeren. 8erflei'bung, w. = verkleeding, -momming; betimmering, -kleeding,
beschoeiing. bertlernern, ftw.(b.)=verkleinen,
verminderen ;(een break) vereenvoudigen; vgl.
Ina 131tab. 23erflei'nerung, w. —, —en =
verkleining; vereenvoudiging (van een break).
Sertternerung#00arat, m. = verkleinings-

vertried)en

toestel, -koker. 23erffeilterung4g1a0, T. =
verkleinglas. SertiernerungOluffig, 1. = verkleiningsachtervoegsel. Sertlernerung6Wort,
1. = verkleinwoord. bertterftern, id)w. (b.)
(met stijfsel) dichtplakken.
berttinigen, ft. (1.) = wegsterven, zich verliezen.
bertIO'nen, verkletsen ; versuffen.
bertionemen = verkleumd, verstijfd. tier.
tteWten (.tiop'Oen), fcbw. (b.) = verkoopen,
verpatsen; afranselen; (geld) stukslaan.
berrnacIen, fd)w. (b.) = opmaken, verbruiken;
veroordeelen. bertnarten, = (kruit)
verschieten; fid) in einen v. = op iem. verlieven,
verkikkerd raken. bertn(Wpen, fd)w. (I.) =
schaarsch maken. Zertnablmng, —, —en=
( 't) schaarsch-worden. bertnaulen, id)w. (b.) =
uitstaan, verkroppen. bertna'gen, fd)w. (1.) =
verstuiken ; (ook) veroordeelen. bertnerfen,
ft. (b.) = verbijten, -kroppen; (stud.: er muf3
bas) ontzeggen; ein vertniffener 9Jtunb
een vertrokken, samengeknepen mond. bey.
(b.) = in de herberg (kroeg)
tnei'Ven,
opmaken, zoek maken, verdrinken. ber•
tnittern, icbw. (1).) T verkreuk(epen.
bertn0Aern, fcbtn. (b.) = verbeenen, verharden; afstompen; Derfnkbert = (fig.)
afgestompt, uitgedroogd, vastgeroest. bey.
tnor'Inin Ito, fcbtn. (b.) kraakbeen worden.
bertnont = knoestig (vooral fig.), stijf-onbeholpen: bednolen, fcbw. (1.) = in knoopen
leggen, knoopen; fit§ b. = in de knoop, in de
war gaan. burnable's, fd)w. (b.) = verbinden;
vastknoopen; nerfniipft fein mit = verbonden
kwaad,
zijn, gepaard gaan met. bertuurrt
nijdig. bertnulen = vertnaufen.
berto'r§en, fcbw. (1).) = verkoken, met koken
verdoen; b., (1.) = verkoken; (fein 3orn) ift
Derfocbt = is bedaard. bertoblen, [dm. (1.) =
verkolen; b., (b.) = verk.; voor den gek
houden, wat wijs maken. 23ertoirlung, tv. — =
verkoling. bertolen, icbw. = tot kooks
verwerken; b., (1.) = (tot) kooks worden.
= kwade
bertorten, fd)w. (1.) (bed.):
vrienden worden; fid) ben aRagen z'n maag
bederven (met geneesmiddelen e. d.). bertone.
men, it. (1.) = vervallen, verloopen, verwaarloozen, bederven, ten onder gaan; verstompen,
verdierlijken; (gwst.) vergaan; (soms) einen v. =
iem. tegenkomen; ein er 9Nenfcb = een
verloopen mensch, verl. sujet. *ertonemen•
belt, w. — = verdorvenheid zedelijke verstomping. SertonmeniO, 1. —les, —le =
(fd)w3.) overeenkomst, kontrakt. bertonfu•
utie'ren, rd)w. (b.) = (ver)konsumeeren, ge-,
(honden,
verbruiken. bertob'peln, fd)w. (b.)
paarden) samenkoppelen; (stukken grond) vereenigen, koppelen. Zertoblniung, =
ruilverkaveling, samenvoeging van grondstukken. bertorlen, fcbm. (b.) = kurken.
berrovtlen, fd)w. (b.) = bederven; rid) ben
= z'n voet verstuiken. bertbfbern,
Wuf3
fcbw. (b.) belichamen, verpersoonlijken.
SertarInrung, w. —, —en = belichaming enz.
bertelen, fd)w. (b.) = met minnekoozen, met
vrijen, met kouten doorbrengen.
bertra'jen, fd)w. (1.) = over den kop, bankroet
gaan; Itc4 = harrewarren. bertra'men, fcbw.
(b.) = verleggen, wegmaken. bertriirgett,
fcbw. (b.) = (gwst.) verklikken, uitbrengen.
bertreuar = (soms) vervloekt; mit
lIrmen = met de armen over elkaar. bertrie'.
(ben if& ft. (b.) = wegkruipen, zich verbergen.
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= verkruimelen,
berrviilneln, fcbto.
verbrokkelen, bij kleine beetjes opmaken;
b. = verloren gaan (in de menigte), wegsluipen.
bertrfun'tnen, (1).), lift b. = verkrommen,
verdraaien, misvormen. Sertriint'utung, to. —,
—en = verkromming. bertrii'Obein,fd)w. (i.)
vergroeien, krom, scheef groeien; verkomen;
b., (1).) = verminken, laten vergroeien. bey.
friibliett = verminkt, klein en scheefgegroeid.
—, —en = verminking,
Sevirtib'Velung,
vergroeiing. beviiiblett fcbto. (1.) = ver-,
afkoelen, (gwst.) kou vatten. beriiint'utern,
Ito). (1).) = (Wreube) bederven ; (lems. 91ed)te)
aantasten, inbreuk maken op, verkorten;
(einem bie 3eit: iems. tijd) in beslag nemen;
b., (f.) = ver-, wegkwijnen. berriitt'b(ig)en,
fd)w. (b.) verkondigen, bekendmaken; (im
etaatsatt3eiger) afkondigen ; (vender) aankondigen, voorspellen. Serititt'b (ig)er, m. —s, —=
verkondiger. Sertiiteb(ig)ung, —, —en =
verkondiging, bekendmaking ; afkondiging ;
Martel R3. = Maria-Boodschap. [beriunb'a
lOatten, fcbto. (b.) = verkennen, onderzoeken,
trachten te weten to komen, uitvorschen;
bekendmaken, berichten]. berrun'gettt,
(1).) = (vlk.) verkwanselen, stilletjes verkoopen.
berriini fteln, Ito,. (b.) = verknutselen, bederven (door 't te mooi te willen maken). bey=
tublern, fd)w. (1).) = verkoperen. bertub'beitt,
fcbio.
fd)w. (b.) = (aan)koppelen.
= verkorten, korter maken; (bie 3eit)
korten; (loon, iems. aanspraken) be-, verkorten;
einem bas Brot v. = iem. in zijn verdiensten
benadeelen; !JO b. ,= korter worden; (in)krimpen.
beria'Oett, fd)w. (b.) = uitlachen. Seria'bebe.
ttieb, m. = ladingbedrijf. berta'ben, ft. (b.)
= (in-, ver)laden; verkeerd laden. Serla'be.
plat, m. = 2ab eftelle. Sevin'ber, —s,
— = verlader, expediteur. berta'bungdfiiiitg
= voor verlating, voor verscheping geschikt.
Serta'bunganiten, $1. = kosten van verlading, expeditiekosten. 23erta'bung6fOeitt, m.
= ladings-, vrachtbrief, kognossement.
%eying', m. —(e)s, „Mtge = uitgeverszaak;
uitgaaf; fonds (van uitgever); in 0. nebmen =
(yen boek) uitgeven;
von J. B. Wolters =
von ...
uitgave J. B. W., bij J. B. W.; im
ift erfcbienett = bij den uitgever ... is enz.;
= bedrijfskapitaal; voorschot]. Zertagb's
bud, 1. = fondsboek. Seringb'buOtianbel,
m. = uitgeverszaak. ZertagOlbuOggittbler,
m. = boekhandelaar-uitgever, uitgever-debitant. SertagbIbuO)banblung, = er.
Iagsbucbbanb el. SertagWgelOtift, 1. = uitgeverszaak -(boekhandel). Sertagblotten, $1.=
kosten van uitgaaf. ZeringWreOt, 1. = kopierecht.
I. bertanigen, fcbw. (b.) = verlangen, begeeren,
wenschen, vorderen, eischen ; id) verlange
(auf): mid) verlangt) nad) [auf] = ik verlang
naar; was v. Ste volt min = wat verlangt,
begeert, wenscht u van mij ; er verlangt rein
Gelb, bas linterneinnen verlangt Out =
vordert, eischt, vergt; es loll mid) v., was er
fagen wirb = ik ben benieuwd, 't zal me
benieuwen, wat hij zeggen zal. II. 6erlan'gen,
1. —5 = verlangen; 0. tragen nad) = verlangen
naar.
bertan'fiettOtuert = begeerenswaard(ig). beyp
liin'gern, fcbtv. (b.) verlengen. Zertan'ge.
rung, to. —, —en = verlenging; ('t) verlengde;
D, ber binricbtung = uitstel van exekutie.

Serlegenbeit.

Serldn'gerungdtinie, w. = verlengde. Ser..
idn'gerungbitfirt, 1. = verlengstuk. bertang's
(amen, fd)to. (b.) = verlangzamen, vertragen.
beetangtertna't en = volgens verlangen.
berldp'pern, fcbto. (b.) = langzaamaan verspillen, -kwisten, -snoepen. beriar'bett, fcbw.
(b.) = maskeren, vermommen; 110 b. = zich
vermommen, (van insekten) zich verpoppen.
bertaltten, Rim. (1.) = lasschen. %cant',
m. ..laffes = zekerheid, vertrouwen; Fafspraak] ; barauf ift lein T. = daar kan men niet
op vertrouwen, niet op aan. bertatlen, ft. (b.) =
verlaten, in den steek laten ; [nalaten, opdragen,
overlaten] ; (Oft.) verhuren; (bie Strafte)
iljn = begeven hem; !if§ auf einen v. = zich
op iem. verlaten, op iem. vertrouwen, rekenen,
staat maken, afgaan ; nerlafen (914) =
verlaten. Sertayientoit, to. — = verlegenheid,
eenzaamheid. SertarlentOnft, w. = nalatenschap.
bertiiirtiO = betrouwbaar.
— = verlating, ('t) verlaten;
Sertarfung,
= kwaadwillige verlating; ook =
biSslicbe
Oerlaffenbeit. bertiritern, fd)w. (b.)
(be)lasteren, kwaadspreken van. berlatten,
fcbto. (b.) = met latten betimmeren, belatten.
Zertnub', m.: mit Z. = met uw verlof. Sertattr,
m. —(e)s = (ver)loop; ber a3. einen Slranfbeit =
't verloop, 't beloop van een ziekte ; ttad)
non brei Zagen = na verloop van; ber natiirlidr
0. ber tinge = de natuurlijke loop der dingen;
ber gan3e 0. einer Cade = 't geheele verloop,
de toedracht van een zaak. bertaulen, ft. (1.) =
(van water) verloopen, verdwijnen, wegloopen;
(van den tijd) verloopen, voorbijgaan; (van een
ziekte enz.) verloopen, een loop nemen ; afloopen ;
bas OefcbEtft DerItiuft = de zaken hebben een
stil verloop; U., (1.) = verloopen, met loopen
doorbrengen ; [einem ben deg v. = versperren] ;
lift b. (b.) verkeerd loopen, ver-, afdwalen;
(van een biljartbal) verloopen; (We Menge) bat
fid) D. = heeft zich verstrooid, is uiteengegaan;
bie Waffer v. lid) = loopen, stroomen weg ; ein
er Mettle!) = verloopen mensch, verl. sujet;
er buttb = weggeloopen hond, baan-,
straathond; . be Zittlett wijkende lijnen.
bertnufbarett, ftw. (b.) = bekend, publiek,
ruchtbaar maken; to., (1.) = openbaar worden
en = bertaulen, fcbto. (1. U. b.) = verluiden;
es verlautet = men zegt, men wil weten;
nid)ts v. fallen = niets laten verluiden, niets
= bekendvertellen. Oertautbarung,
making, bericht.
berlebett, fcbw. (b.) = beleven, doorbrengen,
doorle'ven. bertebt' = afgeleefd; [overleden,
uitgestorven]. bertect'sen, fd)w. (f.) = versmachten, van dorst vergaan.
I. berte'gen, fcbto. (b.) = verplaatsen, verleggen;
(einen efttag, eine Sitting auf einen anbern
Zag) uitstellen, verschuiven; (lets) verleggen,
wegmaken; (tech.) leggen, plaatsen; [(lets)
bekostigen, voor zijn rekening nemen ; D. mit =
voorzien van (goederen, geld), voorschieten];
(eitt Zucb ufw.) uitgeven (en in den handel
brengen); (nrbb.) debiteeren, slijten, verkoopen;
(einem ben deg, ben q3a13) versperren,afsnijden;
!JO auf (M.) b. = zich op lets toeleggen.
II. berte'gen (91b1.) = verlegen, bleu; (van
waren) oud, bedorven; (woorden, handschriften)
oud, vergeten; (er ift nie um eine 9.intwort)
verlegen.
Zerte'fienOeit, —, —en = verlegenheid,
verwarring ; (ook) ongelegenheid; in Z. ref3en,
brengen = in verlegenheid brengen, verlegen
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maken. Zerle'ger. m. —s, — = uitgever
(-debitant), (ook alg.) handelaar, verkooper,
slijter. Serle'gung, w. — = verleening,
verplaatsing; (tech.) ('t) leggen.
(t).): einem etw.
berlei'bett,
= iem.
genot van) iets bederven, vervallen; einem
bie Wreube an (Pat.) v. = iem. 't plezier in iets
bederven, 't hem tegenmaken. berlerften, rt.
(b.) = verleenen, schenken; (boeken, kleeren,
paarden) verhuren, uitleenen. $Serlel'Oer, m.
—5, — = verhuurder; leener; verleener,
schenker. 23erlel'buttg, —, —en = verhuring ; verleening, schenking; (mijnw.) vergunning, koncessie. berleilen,
(1).) =
ver-, misleiden. berleitgeben,
(1).)
Derleitgebt) = drank in 't klein verkoopen. *evict'lung, w. = ver-, misleiding.
[berlettlen, = verkeerd leiden, verkeerd sturen]. berleetten, fcbw. (b.) = ver-,
afleeren, afwennen. berielen, ft. (1.) = (erwten,
rozijnen) uitzoeken, lezen, sorteeren; (ben
Gala° schoonmaken; (wol e. d.) afpluizen;
(Diet 3eit) verlezen; (een stuk) voorlezen;
(namen) aflezen; lie§ b. = verkeerd lezen;
ED. unb verloren = totaal verloren, te gronde
gericht]. *erle'fung,
('t) uitzoeken,
('t) voorlezen enz., vgl. Dertelen. berleirbar
kwetsbaar; leid)t v. lichtgeraakt. berlet'aett,
itta. (b.) = kwetsen, bezeeren; beleedigen,
kw., krenken; (wet) schenden; (plicht) verzaken;
fht = zich kw., zich bez. berleirlit§ =
kwetsbaar. Zerlet'sung, w. —, —en = verwonding, kwetsuur ; kwetsing, beleediging,
krenking enz.
berleug'nen, id)w. (I).) = verloochenen; (handteekening) niet erkennen, verl.; (zijn geloof)
verzaken, verl.;
v. fallen = niet-thuis,
belet geven; tic§
= zich verl. 6erleug'nuttg,
—, —en = verloochening, verzaking.
berleutteben, VAL (1).) = (be)lasteren, kwaadspreken van. *erleum'ber, m. —s, — =
lasteraar, kwaadspreker. berleunt'berift0
lasterend, lasterlijk; laster. . . ; in .. er %Witt-met de bedoeling kwaad te spreken. Serleutte.
bung, w. —, —en = laster, belastering. Zer.
leunt'bungbbro&d, m. = lasterproces.
berlie'ben ittD. (b.) in einen = op iem.
verlieven, verliefd worden; in einen berliebt'
fein = op iem. verliefd zijn; iterblid) D. =
razend verliefd (op), doodelijk (van); netrrifd)
v. in Mt.) Lein = gek, verzot op iets zijn.
23erliebt'Oett, w. —, —en = verliefdheid.
berlie'berlicOett, fd)tv. (1. u. I.) = verliederlijken. berlie'gett, ft. (1).) = verliggen (tijd bijv.);
id) verliege mir ben 9iiiden = ik lig mijn rug
door; U., (1.) (van waren) = oud worden,
bederven. berlieribar = verliesbaar, te verliezen. berlie'ren, it. (b.) (id) Derliere; uerlor;
Indere; Derlierel Derloren) = verliezen; awe
ben 9fitgen = uit 't oog verl.; ffieth, fan
bers an einen (1!); an einer Ware v. = op een
waar verl.; lift b. = zich verl., verdwijnen,
verloren gaan; zich verstrooien; rut unteT, in
ber (bie) Menge D. = zich in de menigte verl.,
(mit %ff.: opzettelijk) in de menigte verdwijnen;
(eitt Oat) periled fit ins eattbe = verloopt in
't zand; (fit in (liebanfen, in ZrZiume) verdiepen. 23erlie'rer, m. —s, — = verliezer.
SerlieW (*3erlteir) 1. —es, —e (onderaardsche) kerker, (bij Couperus ook: verlies).
berlo'ben, id)w. (b.) = verloven; [wijden]; lit§
= zich verl.; bie Zterlobte = de verloofde,
de bruid; Rine 93eriobte = zijn meisje, zijn
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aanstaande. Seribb ittiO, 1. —lee, —le (deftig
voor) 23erlo'bung, w. —, —en = verloving.
6evio'bungbIlanseige, w.; =ring, m. verlovingsHadvertentie (-bericht, -annonce); -ring.
berloe'ren, Rim. (b.) = verlokken, -leiden. Inv
loe'renb = verlokkend, -leidelijk. Werloe'rung,
= verlokking enz. berlob'bern, fcbw.
u. 1.) verwaarloozen, bederven, en =
Derlottern. berlo'gett = (van personen)
leugenachtig. berloO'nen, ittu. (b.): es veritAnt
fit (nitt), es vertoimit
ber anilbe (nid)t),
zie
e. berlo'ren = verloren; v. geben
opgeven ; verlorner gloitett = sentinelle perdue,
verloren post; vgl. op f en. berIO'ften, ft. (1.)
(vgl. erliircb en) = uitdooven, -gaan. berlolett,
ververloten. 6ertoluttg, m.
id)w . (1.)
loting, trekking, loterij. beriblett, (1).) =
soldeeren. berfot'tern, beritebern, IA D% (b. it. 1.)
= verliederlijken, verboemelen.
beriumbr = in lompen gehuld, haveloos,
schooierig. Zerluft, tn. —(e)e, —e = verlies;
vgl. beibring en, einbringen, erleiben.
berluit'bringettb = nadeelig. berluitie'ren
ittD. (b.) = zich amuzeeren, pret maken.
berfultig: matt gebt, tvirb, mad)t lid) eines
Zinger v. = men verliest iets, raakt 't kwijt;
man ift eines singes v. = heeft 't verloren,
is 't kwijt; einen bee Zbrottes erfitirett =
van den troon vervallen verklaren. [berlulli•
gen, Rim. (b.) mit Men. = berooven van].
tv. = verlieslijst. *ertuft'fottth,
1. = verliesrekening. Zerluftlalbo, 1. =
nadeelig saldo. Zerluitliffer, = verliescijfer.
bevntit'Oenr (b.) = (bij testament) vermaken, legateeren; [b. afsluiten, versperren].
Serntrti§t'llia, 1. —le y, —le = legaat. 23er•
utatOrniOnehnter, m. = legataris. bertittitylen,
ittu. (1.) (bet. Don Stattbesperiatten geiagt) =
uithuwe(lijk)en; fill) b. = huwen. Zertniitr•
lung, tv. —, —en = huwelijk. bermair nen,
fdpm. (1).) vermanen, dringend aanmanen.
bermalebei'en, idpv. (b.) = vermaledijen,
vervloeken. berman'ttigfac§en, sfiiltigen, id)tv.
(§.) = verscheidenheid in iets brengen, varieeren. bermarfeln, id)tv. (b.) = verdoen,
verknoeien. bermau'ertt, (1).) = vermetselen (steenen, kalk); toe-, inmetselen, ommuren.
bermebebar = vermeerderbaar, voor vermeerdering geschikt. bertneO'ren, ld)w. (b.) = vermeerderen, vergrooten, doers toenemen, vermenigvuldigen ; Ilt0 b. = zich vermeerderen,
zich vermenigvuldigen. Sertneft'rung, tv. —,
—en = vermeerdering, -grooting, toename,
vermenigvuldiging. berntelb'bar=vermijdbaar,
te vermijden. bermerben, rt. (1.) = (ver)mijden, uit den weg gaan (voor), voorko'men.
bernteiblitb = vermijdelijk, te vermijden.
Serntei'bung, w. —, —en = vermijding,
voorko'ming. bertneriten, id)tv. = (ver)meenen, denken, 't er voor houden. [bernteint]
bertnelittlicb = vermeend, gewaand, zoogenaamd. bermett'gen, [dm. (1).) = vermengen,
onder elkaar mengen, [verwarren] ; fitt mit
etw. b. = (ook) zich met lets bemoeien, zich in
iets mengen. Zertnetegung, w. = vermenging;
verwarring. bermenit§littett, ld)tv. (b.) = vermenschelijken, ale mensch voorstellen; tot
mensch maken, beschaven. 23eruterr, tn. —(e)e,
—e = aanteekening, teeken, opschrift. betuteelen, [dm. (1.) = (op)merken; aan-, opteekenen, noteeren; elm iibel, gut D. = iets
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slecht, goed opnemen. bertnerbar = meetbaar, op te meten.
I. beentellett, ft. (1).) = (af-, op)meten; verkeerd
meten; 114 = zich vermeten; zich verstouten;
lid) etw. D. (ook: rid) eines tinges v.) = zich
lets vermeten, zich lets onderstaan; [verzekeren, zich beroemen op]. II. berntellen (MP =
vermetel, stout.
Sertneflenbeit, w. — = vermetelheid enz.
bertnellentlic§ = vermetel. Zernterfee, m.
—5, — = op-, landmeter. beentellingett, fcbw.
(1).) vermessingen, latoeneeren. Ztertnef'.
lung, w. = (op)meting. SernterfungOantt, 1. =
topografisch bureau.
beruticierst, icbw. (1.) zie Derfilmmern.
bevutierett zwakjes, ziekelijk, verschrompeld, miezerig. ZerntietIntveau, = verhuurkantoor. bermie'teu, fd)w. (1.) = verhuren;
Stümntercben v. = stuivertje wisselen. Zee.
utielev, m. = verhuurder.*ernietung, w. —,
—en = verhuring. 6erutielungbagentur, w.,
-bureau, 1. = verhuurkantoor. bermin'beett,
fd)w. (I).) = (ver)minderen, verkleinen; (loon,
belasting) verlagen; lit§ b. = verminderen,
minder worden. *erutin'bevuttg, tv. = vermindering enz. bernti'Kett, fcbw. (1).) = ver-,
dooreenmengen; lids b. = zich vermengen,
zich kruisen. Seruti'lcbung, W. = (ver)men(ver)ging; kruising. beentillen, fcbro. (t .)
missen. bermitlein, fd)tD: (b.) tusschenbeide
komen, als bemiddelaar optreden; schipperen;
bijleggen, schikken; bezorgen, bewerkstelligen,
bewerken. bermitte16, bertnittetit mit men. —
door (middel), met (behulp). Zertnitl(e)lung,
w. —, —en = bemiddeling, tusschenkomst,
schikking, bezorging, bewerkstelliging; (ook:
ber 13oft = door
mil. tit.) bureau; burl)
middel van de post, over de post. *ennittler,
m. —s, — = bemiddelaar, tusschenpersoon;
Z. vermeten = geen tusschenpersonen, tusschenpersonen komen niet in aanmerking.
bertnneln, fcbw. (1).) = verkoopen (wat los en
vast is), verdoen, verspillen; meubelen; onder
handen nemen, afranselen; (in recensies e. d.)
afmaken. bertno'bern, fcbw. (f.) = vergaan, in
stof vallen, verrotten. tileruto'berung, — =
('t) vergaan, verrotting. berutBige (Oen.) =
krachtens, volgens, tengevolge (van), door.
I. bermaigen, um. (b.) = vermogen, kunnen, in
staat zijn tot; id) Dermag nid)ts iiber ibn, bei
= ik kan niets van hem gedaan krijgen,
heb in 't geheel geen invloed op hem; (einen
In etw.) brengen, bewegen; [kunnen betalen,
kunnen opbrengen]. II. 23erutO'fiett, —s, —
vermogen : macht, bezitting, fortuin; bas ftebt
nid)t in meinem = dat is niet in mijn vermogen.
bermaigenb = vermogend, gegoed, rijk, welgesteld; [in staat; krachtig; invloedrijk].
[SermaigeOeit, w. = in-staat-zijn, be-.
kwaamheid]. SeentWgettOattfc4lag, m. schatting, raming (van 't vermogen). Oeentaltett6.
aufftellung, w. = staat, overzicht (van 't
staat
vermogen). SeentOigettObettatsb, m.
van vermogen; aktiva (in iaillissement).
SerutaigettOeitdage, m. inbrengkapitaal.
tkrutO'llenOgegettitattb, m. = bezitting. Ser.
nta'genblage, w. = staat van vermogen,
(vermogens)omstandigheden; soliditeit. ter'
tn gegenftaile, to. = kapitaal. 23erutbigenbs
°Weft, 1. = bezitting. Sertna'nengteuer, w.
= vermogensbelasting. Zerusa'genauntftiinbe,
= (vermogens)' omstandigitterbtillitiffe,
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heden; soliditeit. Serma'genOitfid, = effekt,
bezitting. eerntWgenbbertuatter, m. = beheerder van een vermogen. 23ertstaigettasurtanb,
m. = vermogenstoestand. benitaglic§ = vermogend, welgesteld, rijk.
bertstorliOett, ict)w. (i.) = vermolmen, vergaan,
verrotten. bertnot'tet = door de mot hevig
aangetast.
berndiefernt fcbw. (f.) = Derffintmern; b.,
(b.): (fein lunges £eben) u. = versuffen. betututtenteln, fdyw. (b.) = warm inpakken;
vermommen; mommelend opeten. b eentunti •
men, fcbw. (b.) vermommen, verkleeden,
toetakelen; (warm) inpakken. Seentunt'utung,
w. —, —en = vermomming enz. bermiinlen,
= vermunten. bermu'ren !dm. (f.) =
fobw.
verslijken, door slijk- en steenbeken uithollen.
gerimpeld en uitgedroogd.
bennur'fett
I. bennulen, fd)w. (b.) = vermoeden, gissen;
[bas, beffen Dermutete id) mir bas war
id) mir nid)t Dermutenb = dat vermoeddeik niet].
II. Seentulen, 1. —s = vermoeden, gissing;
wiber, gegen alter Z. = tegen alle verwachting.
berututlids = vermoedelijk, waarschijnlijk.
Serutulung, w. —, —en = vermoeden,
gissing; atter Z. nad) = naar alle waarschijnlijkheid.
bernadriiinigbar = te verwaarloozen. beettadr•
Itiffinen, ittl).(1).) = verwaarloozen, veronachtzamen ; Wolfe Dernad)Itiffigt = (marktbericht)
wol zonder kooplust. 43eauu§'Itiffigung, w. —,
—en = verwaarloozing. veronachtzaming. berg
na'fieln, id)w . (1).) = (kanon, paard) vernagelen;
(deter, venter) toespijkeren; (schoenzool) met
nagels, spijkers beslaan bernaigelt vernageld ;
(lig.) dom, suf, bekrompen. Serna'fielung, 113
—, —en = vernageling; ('t) toespijkeren.
betstii'bett, fcbw. (b.) = vernaaien; toenaaien;
(wonde) naaien. bentaviben, fcbw. (f.), lids b.
(1.) = een litteeken worden, begroeien,
genezen. bernav'ren fict, fcbw. (f).) (in einen) =
(op iem.) verlieven, verzot raken. bet•staltten,
fcbw. (I).) = versnoepen; bernaldst = (ook)
erg snoepachtig, snoepziek.
verneem-, verstaanbaar, duibernebut'bav
delijk.
I. beestebItten, ft. (l.) = vernemen, hooren;
in 't verhoor nemen, verhooren, ondervragen;
[ontwaren]; D. fallen = zich doen hooren,
spreken; 114 mit einem U. = zich met tem.
verstaan, 't met iem. eens worden; [lid) nit*
aus etw. ftinnen = uit jets niet wijs kunnen
—s = bericht,
worden]. II. Zernetrutest,
gerucht; verstandhouding, betrekking; hem
nacb = naar men verneemt, naar men zegt;
gutem Z. nad) = naar wij uit goede bron
vernemen; (mit einem) in gutem Z. fteben =
op goeden voet, in goede verst. staan.
berstebutlit§ = verstaanbaar, duidelijk hoorbaar. Serstetrutung, w. —, —en = verhoorondervraging (van getuigen). bernei'gett 114,
ftw. (ti.) nijgen, een bulging maken,
buigen. *ma'am, w. = nijging, buiging.
betnei'nen, fd)w. (b.) = ontkennen, ontkennend antwoorden op; [loochenen, weigeren].
ontkennend, negatief. Zernel's
berneiltettb
stung, w. —, —en = ontkenning.
mtstgafall, m. : im Z. = zoo niet. Serneiltung6.
partitei, w. = ontkenningswoord. Sentei'.
nung814, m. ontkennende zin. berneegeln,
fcbw. (I).) = bevitten.
berttic§tbar = vernietigbaar, vernielbaar. bet.
stiOett, fcbw. (1.) = vernietigen, vernielen,
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verdelgen; (er ftanb) wie Denticbtet = (ook) alsdoor den bliksem getroffen. seritiOler, tn. —z,
— = vernietiger, -nieler, -delger. [bentit§'.
tigers, (b.) = vernietigen, -nielen; nietig
verklaren]. Sertticblung, W. —, —en = vernietiging, -nieling. *entie§ itungaratttbf, =Meg,
tn. = vernietigingsoorlog. berstieleItt, itbw.
(b.) = vernikkelen. Sevnicif(e)lutts. tn. — =
vernikkeling. bentle'teu, fd)w. (b.) = met
bouten vastklinken, (aan)klinken.
Sentuttft, w. = rede; (gezond) verstand;
bet Z. rein = zijn verstand hebben, bij zijn
zinnen zijn; vgl. annebm en, bring en.
bertsunftibegabt = met rede' begaafd, redelijk.
Zerttunftbegriff, tn. redebegrip (dat alleen
in de rede wortelt). 23erttuttftletueib, m. =
rede-, verstandsbewijs (dat alleen op de rede
berust). Serniinfteler, w. —en = muggezifterij, spitsvondigheid. bentiittrteltt, fdpo.
(b.) = muggeziften, spitsvondig zijn, zich op
spitsvondigheden toeleggen. berttuttftgeuttill=
met 't gezond verstand overeen to brengen,
redelijk, logisch. *erttuttftigeleth 1. = wet van
verstand, van de rede. Serttuttftiglaube, m. =
geloof der Rede, rationalisme. *entuntt'grunb,
m. = verstandelijke reden, grond, verstandelijk
motief. Sernuttft'Oeirat, tn. = huwelijk nit
overleg, mariage de raison. berttiittrtig =
verstandig, met verstand, met rede begaafd,
redelijk; schrander, oordeelkundig. bentiittra
tigertueile = verstandig. Sentiitsrtigreit, w.
—, —en = Zernunf t ; (ir.) verstandigheid,
sofisterij. Zentuttftlehre, w. = redeleer,
logika. Serniinftler, m. —s, — = muggezifter,
spitsvondig redeneerder, sofist. bernunftlob =
rede-, verstandeloos. Zernuttftlollgfeit, w. —=
rede-, verstandeloosheid. bertusuft'utiiiiig =
redelijk, verstandig, rationeel, ernunf t.
gemiii3.
= recht der
Sevmtnft'lltee0t, 1.; .religion,
rede; godsdienst der Rede.
sluitrede.
6entuntt=
SentstuftlCut, m.
tuaftvOelt, tn. = verstandswaarheid. bertutuft.
strijdig met 't gezond verstand,
teibvig
onredelijk, onlogisch.
bertuttlett, bentiitlett, fdp. (b.) = verslijten.
bevO'bett, fcbw. (f.) = eenzaam, verlaten,
do9dsch worden, vereenzamen; b., (b.) = vereenzamen ; verlaten, eenzaam, doodsch doen
zijn. 23erO'buttg, w. —, —en = vereenzaming,
verlatenheid, doodschheid, verwoesting. ben.
OfletttlIt§en, fcbw. (b.) = (boek) uitgeven,
in 't licht geven; (bericht, brief) openbaar
makers, publiceeren. Seraileutliehung, w. —,
—en = uitgave, openbaarmaking, publikatie.
*eno'na, 1. = Verona.
Smite, 1. —s = veronal.
=nen
w.
Sevottele, m. —n, —n,
Veronees, .. neesche. Zerottelev, benne'.
1111§ = Veroneesch.
st3ero'ulta, tn. = Veronika; (bloem ook) eereprijs.
berarb'nen, fcbtn.(b.) = (middel, kuur) voorschrijven; fgelasten, bepalen, aan-, in-, vaststellen, verordineeren]. 23erovbittung, tv. —,
—en = verordening, bevel, besluit; instelling,
ordonnantie ; (medisch) voorschrift. bevorb'a
ttuttgOttailig = volgens voorschrift.
berbac§lett, fd)ro. (b.) = verpachten. Sevba4'=
tuttg, w. —, —en verpachting. berbae'ren,
fcbtu. (b.) = verpakken (ook tech.), inpakken,
emballeeren. Serbaelev, m. —a, — = verpakker, emballeur. 23erbacluttg, w. —, —en =
verpakking (ook tech.); emballage. ben-
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balilabie'rett, Irby% (1.) = palissadeeren, met
paalwerk afsluiten. bevbaulc4ets. fohtb. (b.) =
mengend verknoeien, vervalschen, vermorsen.
berbattlern, ichw. (b.) = pantseren. ben*
ballets, fcbw. (0.) = (trein) verzuimen; (galegenheid) laten voorbijgaan, verzuimen; (soma)
passers. berbatlett, id)w. (1).) = (gwst.) bederven, verknoeien. berbeltett, fcbw. (1.) = verpesten. bevbetiets, id)w. (b.) = verklikken,
verklappen.
beOrdirlett, id)w. (b.) = palissadeeren, afsluiten, versperren, piketteeren. berbffsteben,
fd)tv. (I).; verpanden, beleenen. berbleffern,
fcbtn. (b.) = verpeperen, to sterk pepeperen,
(fig.) bederven, vergallen. berbfiattlen, fchtv.
(1.) ver-, overplanten; verkeerd planten.
berliffe'Ren, idly,. (t .) = (lichamelijk) verplegen, verzorgen. ZerbffegWoffisier, m. =
verplegingsofficier. Sevbfleiguttg, w. = (lichamelijke) verpleging, verzorging. Sev011eigung0=
amt, f = bureau voor armezorg; verpleging,
intendance. Settlfte'gung&attitalt, w. = armhuis ; liefdadigheidsinstelling. Zerblte'guttgd.
°ether, = verpleeggeld(en); geld, bijdrage
voor levensonderhoud. SertgleiguttgOtnelen,
1. = (arme)verpleging; intendance. ber.
fd)w. (1.) = verplichten; einen 3u
= iem. aan zich
Zattf, fich (Dat.) einen
verpl. • einen eiblidj v. iem. onder eerie
verbinden; b. = (ook) in dienst nemen, engageeren ; Sidi b. = zich verbinden;
mid) ibm nerpflicbtet = ik voel verplichting
jegens hem. 23erpffidytung, w. —, —en =
verplichting ; verbintenis. bergibelett, fcbw.
(b.) = met pinnen vastmaken, vastpinnen.
berbfriiteben list, (h.) = zich (met zijn
geheele vermogen) een lijfrente verzekeren.
berbful4en, fcbw. = verknoeien, bederven.
berbilten, fcbtn. (b.) = (be)pikken, vastpikken;
n erpicbt auf eine Cade rein = verzot, gek op
lets zijn. bevbint'belts, fd)w. (b.) = verweekelijken.
berbliitteberts zie erpIemp ern. berblab'bertt
(110), ichw. (b.) = (zich) verbabbelen, -praten,
verklappen. berblatien, ichw. (h.) = (kruit)
onnut verschieten. berblau'bern, berblaulchett,
film. (h.) = verbabbelen, -praten, -klappen.
berblent'bern, ichtn. (1.) = weggooien, verknoeien. -morsen, -spillen; list b. = zich verslingeren, zich weg-, vergooien.
berbülten, ichw. (h.) = (op straffe) verbieden,
streng verbieden; berbaut = (ook) ontoelaatbaar ; etw. lit rtreng nerpOnt = kan onmogelijk
toegelaten worden. bevbalauteutie'rets, fchw.
(1).) = (stud.) er door brengen.
bevbvallett, id)w. (b.) = verbrassen. berbro.
biantie'ven, ftw. (b.) = proviandeeren. be y
i beltt, id)w. (b.) = verknoeien, verbroddelen.-Ons
berptirgelts, Rim. (b.) = afranselen.
berbu'bern, fcbw. (b.) = afranselen. berbefen,
ichw. (1).) doen ontploffen; (kruit) verschieten,
verspillen ; b., (f.) = (vlammend) ontploffen; in
rook opgaan. berburbent, ichw. (1).) = pulverizeeren ; verspillen, verdoen. berbuttebett, rchtv.
(b.) = (weg)leenen. berbub'bett Tdm. (b.) =
zich verpoppen; verdwijnen. berbueren, fcbw.
(b.) = (nrbb.) verstoppen; verijdelen; es ift
't is verkeken. berbulten
verpurrt
lchw. (b.) = uitblazen, adem scheppen. 'Bev.
buir, in. —es = (laag) pleister. berbutlett,
ichw. (b.) = (muur, voegen) volrapen; (fortuin)
voor pronk uitgeven, opmaken, door de keel
jagen, opeten; (een ham by.) kaal of-, leegeten.
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berquattlalbern, = (geld, gezondheid)
verkwakzalveren. berquartnen, fd)tv. (b.) =
verdampen, -rooken. berqualett, icbtl). (b.) =
(nrbb.) verspillen, er door brengen. berqueriett,
ft. (f.) = (van 't vocht) (op)zwellen, krom
trekken. berquee = quer; vender: v.. es
3eug = onzin, gekke dingen. berquierett, fdp.
(1).) amalgameeren, ineensmelten, verbinden,
samenkoppelen, vermengen (de Brie laatste
vooral fig.). berattient = sukkelend, ziekelijk.
berquiltett, fcbtv. (b.) (nrbb.) verkwisten,
verspillen. berquelett = gezwollen, kromgetrokken.
berrant'uteln, fd)w. (b.) = barrikadeeren, versperren, -schansen. bervant'Ken, (b.) —
(waren) opruimen. berme = overdreven,
misplaatst; (fig.) vastgeroest, verstokt; verloren. Serrattnt'Oeit, DI. —, —en = overdrevenheid, dwaasheid, onzinnigheid. 23errat',
m. = verraad. berva'ten, ft. (1).) = (einen, rid),
etw.) verraden; vgl. verfauf en. Serralev, m.
—s, — = verrader. Seratterel', —, —en =
verraderij, verraad. bered'terifc4=verraderlijk.
bervalit = (berl.) verloren, naar de maan.
bervattAen, fd)w. (b.) = verrooken; b., (f.) =
verdampen, in rook opgaan; (ben 3orn, bie
Zegelfterung) Derraucbt bekoelt, vervliegt.
bervauc4t = berookt, van (met) rook doortrokken. berecitet§ern, ftw. (1).) = (een kamer enz.)
totaal berooken, met rook doortrekken. boys
rateltbett, fobto. (f.) = voorbijgaan, vlieden.
berrett'nen, fd)tv. (b.) verrekenen, in rekening
brengen, boeken; fit§ b. = zich verrekenen,
verkeerd rekenen (ook fig), zich misrekenen,
zich vergissen; lid) um brei GuIbett v. = 3
gulden te veel (te weinig) rekenen. 23erree4'.
nung, w. = verrekening; vergissing; Sur Z.
foramen = verrekend worden. berreeten, fd)w.
(1.) = verrekken, krepeeren. berre'ben, fd)w.
(b.) = verzeggen, verklaren iets niet te willen,
niet (meer) te doen; vooruit zeggen; verwerpen; matt mul3 nid)ts v. = (ook) men moet
(kan) nergens op zweren; fhb b. = zich verspreken ; (gwst.) zich verdedigen, zich verontschuldigen; lets beloven. beneg'nen, fcbw. (b.);
etw. (eln Wert 3. Z.) wirb verregnet = iets
verongelukt, wordt bedorven door den regen.
b,evrei'bett, ft. (b.) = fijn-, uit-, verwrijven.
berverfen, fcbw. = verreizen (geld, tijd
bijy.); b., (1.) = op reis gaan, vertrekken;
verreirt rein = op reis, uit de stad zijn. bend'.
ten, ft. (b.) = stukscheuren; wegrukken;
alien v. = (fig.) iem. onder handen nemen, afmaken; (bie Ware) wirb verrirreu = gaat vlot
van de hand, vliegt weg. berreEtett, ft. (f.)
= wegrijden. betven'ten, fcbtv. (1.) = verstuiken, verzwikken, verrekken, uit 't lid
trekken; ltd) ben gul3 v. = zijn voet verst.,
verzw. Serretatutg, —, —en = verstuiking, enz. berren'nett, unr (b.) = (einem
ben deg) afsnijden, versperren; fhb b. = verdwalen, zich verloopen, (fig.) zich vastloopen,
zich verwikkelen; rid) in elite 3bee v. = zich op
een idee blindstaren; in etynpatblett uttb
Qlntipatl)ien o. = in hooge mate zijn sympathieen en antipathieen hebben; vgl. v errann t.
berrie§itett, fcbw. (b.) = verrichten, doen,
uitvoeren, volbrengen. VSerricftitung, —
verrichting; bezigheid, zaak, uitvoering; (Id)
wiinfcbe) gute Z.! = goede zaken! beniegeitt,
fd)w. (1.) = (af-, toe)grendelen. berrin'gern,
fd)w. (b.) = verkleinen, verminderen, be-,
inkrimpen, beperken. bevtitenen, ft. (f.) =

Set fanbitation.

(van water e. d.) wegloopen; (fig.) verloopen.
berraAettt, fcbw. (1.) = (reutelend) sterven.
berro'ben, fdp. (1.) = verwilderen, -groven.
berreiften, fd)w. (1.) = verroesten. berrot'ten,
fottp . (f.) = verrotten, -gaan.
beau t' = laag, snood, verdoemd, godvergeten ; . e(r) = snoodaard, godvergetene enz.
23enutfttljett, w. —, —en = laagheid, enz.
berrfiefen, Kr). (b.) = verplaatsen, -schuiven,
van zijn plaats halen; einem ben Slopf, bas
Ston3ept v. = iem. in de war brengen, 't hoofd
gek maken, verbijsteren. berriitft' = (meest
fig.) gek, krankzinnig, dol, mal, dwaas;
fucbett wie v. = zoeken als een gek. /Serriidt'i
belt, w. —, —en = krankzinnigheid, dwaasheid,
onzinnigheid. Serviietung, w. —, —en =
verplaatsing, -schuiving. m. =
slechte naam, kwade reuk (fig.) ; in Z. tun,
erfItiren = boykotten, doodverklaren, (munten)
van onwaarde verklaren ; in Z. bringen, rtebett=
in slechten (kwaden) reuk brengen, staan.
bervulett, ft. (1).) = [(een munt) buiten omloop
stellen, verbieden]; (iem.) boykotten, doodverklaren; in een kwaden reuk, in diskrediet
brengen; b. (MCbi.) = te slechter naam en faam
bekend, ongunstig aangeschreven, berucht.
berrurfen, fd)w. (I). u. I.) = verrussen, russificeeren. benulett, fd)w. u. 1.) = verroeten.
benufft§en, fdjw. (b.) = verschuiven (van
das, pleister e. d.), verzakken.
herb, m. —(e)s, —e = vers(regel), koeplet,
gedicht; id) fann mit einen Z. baraus (barauf)
macben = ik kan er niet wijs uit worden,
begrijp er niets van.
(f.) = verzakken. II. bee.
I. berfaeten,
faelen, fd)w. = in zakken doen, zakken.
bevfirett, fcbw. 0.) = verstrooien; verkwisten.
b eriallen, id)11). (b.) = ver-, toezeggen, bespreken; weigeren, ontzeggen; te kort schieten, in
gebreke blijven; fie ift fcbott verlagt, bat. ficb
fcbott verlagt
is al verzegd (verloofd), besproken (voor een dans), heeft al toegezegd
(op een uitnoodiging); bie seine lbm ben
Zienft=weigeren hem hun dienst; (bit Stimme)
verfagt ibm = begeeft hem, laat hem in den
steek; verfage min vides = ik ontzeg me,
onthoud me veel; (bas Oewebr) verfagte =
weigerde, ketste. Serfa'ger, m. = weigerjar;
3wel Z. rtnb babel = twee weigeren.
Zevfal'buttitabe, m., Zerfa ilie, w. —n
versaalletter, versalie : hoofd-, beginletter.
bevintlen,id) w . (b.) = verzouten, te zout maken;
(einem) bie Guppe (grilttblicb) v. de vreugde
bederven, vergallen; roet in 't eten gooien.
berfanenteln, Km. (b.) = bijeenroepen, -brengen, verzamelen, vergaderen; fit§ b. = bijeenkomen, vergaderen; vgl. Zater. Zerfauttni.
lung, w. = bijeenroeping, vergadering.
Zerfaututqung60aub, 1. = huis van bijeenkomst, vergaderingshuis. Zerfautuelungbort,
vergaderplaats, plaats van bijeen^
m.
komst, van samenkomst. SerfantnetungOvetftt,
= recht van vergadering. Zerfantutlung8•
vergaderings-redevoering.
rebe, w.
Serfautuelunggfaal, m.; •tag, m.; %pit, w.;
sintmer, 1. = vergaderilzaal; -dag; -tijd;
-kamer (in den schouwburg: foyer).
Zerfattb', m. —(e)s = verzending; expeditie.
Serfanb'attiefge, ID. bericht van afzending.
Sevfanb'biev, 1. = exportbier. berfattiben,
fcbtv. (1). u. f.) = verzanden. 6evfanb'fiefc§itit,
Serfanb'Oau6, 1. verzend(ings)huis. Zerfattb'.
itation, w. = station van afzending.
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w. = verssoort, metrum.
*erittC, m. = pand; (mijnw.) verpakking;
(houtverbinding) verstek; in Z. geven, net)men
= als pand geven, nemen. R3etfaCtunt, sbau6,
1. = bank van leening. I. =
(th.) (verplaatsbaar) dekor. ZerfaCiettel, m.
= pandbriefje.
berfau'en, Id)w. (1.) = veil maken, vervuilen,
bederven. berfau'ern, fcbtn. (f.) verzuren (ook
fig.). berfaulen, fcbtn. (b.) = verzuimen (geld,
verstand e. d.); ook = erfaufen. bergultten,
fd)tro. (b.) = verzuimen, missen, verwaarloozen,
laten voorbijgaan; (zelden) (te lang) ophouden.
SetitiumItiO, w. —, —1e, Z., 1. —fee, —re = verzuim, verwaarloozing, nalatigheid. Zerftiunt'.
ni4lifte, = absentielijst. 6erfattmltiOurteit,
1. = verstekvonnis. ZevliiimettiObevfabrett, 1.
= verstekprocedure.
Ser61 batt, m. = versbouw.
.
= versjacheren,
bevicOn't§ern, fcbw.
verkwanselen.
I. berfc§affest,ftw. (b.) = verschaffen, bezorgen.
II. bevic§affen, it. (1.) (zelden) = veranderen,
herscheppen.
beritrialern, icbw. (1.) = (tijd) verdartelen,
verbeuzelen.
I. berftbalett, fcb to . (f.) = verschalen, smakeloos
worden. II. bevittalfen, fcbto. (b.) = (met
planken) betimmeren, beschieten; (een mes) van
een heft voorzien; (einett) afranselen.
Serfihat'bots, 1. = hout voor betimmering, voor
beschotten. betKallen, fcbtn. [ob. ft.], (f.) ---wegsterven (van geluid); verdwijnen. Ser.
itbalung, w. —, —en = verschaling (van bier
e. d.); betimmering, bekleeding, beschot. bevy
rdjamt' = beschaamd, verlegen, bedeesd,
beschroomd; . e 91rmut = stille, verborgen
armoede. bettMatebeln, .0tin'ben, fd)w. (b.) =
schenden, schandelijk behandelen. bevidmitlett,
icbw. (b.) = verschansen. 2evle0an'aung, w. —,
—en = verschansing, schans. berfOtiefett,fcbto.
(b.) = verscherpen (eig. en fig.); verergeren;
(gestolen voorwerpen) verkoopen. berfcbar'vett,
PM. (b.) = in den grond stoppen, (haastig,
slordig) begraven; fht b. = zich ingraven.
Serfitaerung, w. —, —en = begraven,
('t) in-den-grond-stoppen. berittatten, fdpn.
(b.) = be-, overschaduwen; verdonkeren.
bevittaulnen, Rim. (b.) = (af)schuimen;
b. (1.) = in (als) schuim verdwijnen, vervliegen.
I. berfttei'bett, ft. (1.) = verscheiden, sterven,
overlijden. II. ZerfrOei'ben, 1. —s = verscheiden, flood, overlijden.
beritten'ten,fcbtn. (b.) = wegschenken, weggeven;
(wijn e. d.) schenken, vertappen. bevf(teeien,
fcbw. (b.) = verdartelen, -beuzelen; (geluk)
ver-, weggooien; (gunst enz.) verspelen, verbeuren. beviebettAett, fcbro. (b.) = weg-, verjagen, verdrijven.
bevfcbiefett, fcbm. (b.) = ver-, afzenden. bery
fc§ie'ben, ft. (b.) = verschuiven, verplaatsen;
opschuiven, uitstellen; verdragen; sluikhandel
drijven met; (spoorwagens) rangeeren; ber Ropf,
ber Zerftanb ift ibm nerid)oben = hij is niet wel
bij 't hoofd, is in de war. SerfOie'bebaftttbof,
zie Zeritubbabnbof. ZerfCe'bung, w. —,
—en = verschuiving, enz. berfcbie'ben = verschillend; verscheiden, eenige; t)immelweit D.=
hemelsbreed verschillend; au Ebarafter
(Dat.), in ber arbe = verschillend in of van
karakter, in kleur; vgl. auf Ij Oren; b. = ook
43art. van nerid)eiben dus: overleden, gestorven. bevAiebenattig = verschillend, uit-
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eenloopend, van verschillenden aard. 23evittie.
bettadigreit, to. = verscheidenheid, verschillende aard, onderscheid. berit§ie'bettertei' =
verschillend. berittiie'benfavbig = veelkleurig.
SeviCe'benOeit, w. — = verscheidenheid,
verschil. berfOle'bentliffi = bij verschillende
gelegenheden, meermalen, herhaaldelijk; [verschillend, op verschillende wijze]. [berftbieb'.
Yid; = verschillend]. berfOle'nett, fcbtn. (b.) =
van ijzeren banden voorzien (een rad bijv.),
beslaan. berfcbielen, rt. (1.) = (kruit, pijlen)
verschieten; (bladzijden) verkeerd drukken; b.,
(1.) = verschieten, verkleuren; 11(4 b. = al zijn
kruit verschieten; verkeerd, mis schieten; rid)
in einen = op iem. verlieven, verliefd worden;
vgl. Derfd)offen.
berfc§iffen, fd)tn. (1).) = verschepen. 6evItbiry
fun, w. —en = verscheping, afscheep;
Sur Z. fommen = verscheept worden. 23evy
lifOrfung601a#, m. = plaats van verscheping.
berggfritlen, icbw. (b.) = met biezen toestoppen,
kalfateren. berfrOinenteln, fcbtn. (1.) = beschimmelen, uitslaan. berit§iinOlen, .141m4is
ile'vett, robin. (b.) = schenden, misma'ken; gwst.
= ausitimpf en. *erKiff, m. ..ifies (stud.)
zie Il3erruf.
berfcbtaclen, fcbtn. (1. u. I).) = of-, verslakken.
I. berfCalett, it.
= (tijd, gelegenheid,
verdriet) verslapen; (fir§) b. = zich verslapen.
II. beriCalen (Mb) = slaperig, slaapdronken,
nog niet goed wakker.
23evIdgalettbeit, = slaperigheid. Ser.
Wag', m. = beschot; afschutting, houten
schuur, afgeschoten ruimte.
I. bevittlaigen, rt. (b.) (vat, kist) toeslaan;
(met planken) bekleeden, betimmeren; (venter
met planken) dichttimmeren; (een kamertje)
afschutten; (een bal) wegslaan; (nom eturtn)
werken = nit den koers gedreven, verstrooid
worden; (bas ecbidfal bat il)n) nad) 3apan v. —
in Japan doen belanden; (een plaats in een
feine Ruttben n. = zijn
boek) kwijt raken;
klanten verjagen; (rein vergooien;
(bet ibm mill lein Mittel) baten, werken; bay
verfcblagt nid)ts = dat doet niets ter zake,
doet er niets toe, kan niet schelen; es net1d)Iligt mir nicbts = kan me niets schelen;
a. Ijabett = stijf zijn, kou gevat hebben (oorspr.
van paarden, honden, daarna ook van mensehen);
er bat n. auf bie Wilf3e kan niet loopen; er
bat v. auf bie Omit = is beklemd op de borst,
haalt moeilijk adem ; b., (1.) = verslaan, bekoelen,
lauw worden ; iidj b. = verdwalen, afdwalen. II.
berftWaigen (oi.) = sluw, leep, slim, geslepen.
SeviCa'genbeit, w. — = sluwheid enz. bery
frigantIttett, icbw. (f.) = vermodderen, dicht-,
verslibben. id)w. (b.) = verstoppen, dichtslijken. bevfcbtautbant'ben, Idly). (b.)
= verslampampen, verbrassen. beriCatn'pen,
fcbm. (b.) = verslonzen. berfc4lec§lent, fdyto.
(1).) = slechter maken, verslecht(er)en, verergeren; fitO = slechter worden, verslecht(er)en,
verergeren. *evfOleMlentitg, w. —, —en =
verslecht(er)ing, verergering. berfcftlei'fben, ft.
(1.) = omkruipen (van den tijd). berichleVent,
film. (b.) = sluieren; bemantelen; perfcbleterte
litany geflatteerde balans. ZerAleVerung,
w. —, —en = sluiering; bemanteling; knoeierij
(geldelijk). bevAleilnen, fdytv. (b. u. f.) verslijmen. bevft§leinit auf ber Q3ruft=vol op de borst.
Serldgennung, 113 . -, —en = verslijming
(van de tong enz.). Sevit§leir, m. —es, —e
= omzet, verkoop in 't klein. bevAleilett,
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ftw. (b.) =(ver)slijten(ook fig.:matt mu f3 mid) v.
wie id) bin); (i5ft.) in 't klein verkoopen, slijten;
b., it. (zie cble113 en) (1.) = (ver)slijten. berg
figentinten, fcbw. (1).) verkwisten, -brassen,
verslampampen. berfc§len'bern, jcbro. (b.) =
verslenteren, verlanterfanten. berKieb'pen,
fcbtv. (I).) = versleepen, wegmaken; (een ziekte)
overbrengen; (een proms e. d.) slepende houden,
rekken, op sleeptouw houden; (ook) een of
ander) nalaten, uitstellen, vertragen. taers
fc§leV'bung, w. — = versleeping, ('t) wegmaken, ('t) zoek-raken; overbrenging, invoering
(van een ziekte); vertraging. bevIrbieu'bevn,
ftw. (I).) = (geld) weggooien, verspillen;
(waren) onder de waarde, onder den prijs
verkoopen; (werptuig) wegslingeren.
beviCieirbar = (af)sluitbaar, (af) te sluiten.
beric§lielen (j1tb), ft. (I).) = (af-, weg)sluiten;
er veritiief3t fein bera (m) meinen Oitten,
gegen meine Bitten = hij sluit zijn hart voor
mijn smeekingen; Derftlie3e mid) in mid)
felbft = sluit me in mezelf op, ben in mezelf
gekeerd; fit ber Wabrbeit v. = ontoegankelijk
zijn voor de waarheid, de w. niet willen hooren
of zien. SSerfc§tielung, w. = (af)sluiting.
berltblintm'bellevn = verballbornen. ber.
141inentern, ftw. (b.) = verergeren, erger
maken; fir§ = verergeren, erger worden.
berfc§linigen, it. (b.) = doorelkaar slingeren,
ineen-, samen-, doorelkaarstrengelen, verstrengelen; verslinden, verzwelgen, inslikken;
unfere bembe verftlangen jidl = klemden zich
in elkaar. Serlittin'gung, w. —, —en =
samen-, ineenstrengeling; kronkel(ing), verwikkeling; ('t) verslinden, verzwelgen. ber.
fc§tirfen Don verftlethen.
gesloten (eig. en fig.), op slot;
betlibiorlen
wren = met gesloten deuren.
bei
betfeiguelen, itro. (b.) inslikken; (drier)
insl., half uitspreken; (eine leleibigung) verkroppen, opeten ; 110 b. = zich verslikken.
berptiumlnern, fcbw. (b.) = verslapen.
berfeblunigen ineengestrengeld, doorelkaar
kronkelend, verward, ingewikkeld; v..e Sege
= kronkelpaden, -wegen (eig. en fig.). 23erfrigut
m. = (af)sluiting, slot, slotplaat; (aan geschut)
sluitstuk, (aan kamera) sluiter; unter, in
=
achter slot. 23erfc§istiftifte, w. = kist met slot.
ontploffingsklank. Ser.
Seric§tuffittut, m.
141utintarte, w. sluitzegel. 6evic§tuff
Platte, w. = afsluit-, slotplaat. *erft§tuff.
Vonton, m. = caisson, afsluitponton. ter.
141uffberviMtung, w. = sluiting (konkr.).
berfc4ntaiWten, rd)w. (i.)(oor, Dat.) = versmachten, vergaan (van), verkwijnen. bevjannti'ben,
ftw. (b.) = versmaden, -achten. berfttnutui.
(yen, f)w. (b.) verrooken (zijn geld, tabak).
betitinaulen, ftv9. (b.) = opsmullen; versmullen. berfitutellen, ft. (1.) = weg-, versmelten (in), overgaan (in), samensmelten(met);
ftw. (b.) = ver-, samen-, dooreen-, ineensmelten. Serjcipmellung, w. = ver-, samen-,
ineensmelting. berliOnterlen, ftw. (b.) =
(einen Zerluft) te boven komen, zich troosten
over; (bas fonnte er ntd)t) verkroppen, vergeten.
berictntie'ben, jcbw. (b.) = versmeden. bee.
ft§ntie'ren, rd)w. (b.) = (verf, zalf) versmeren,
verstrijken; (een gat) dichtsmeren; (papier)
volsmeren, -kladden. berfeOntiV sluw, geslepen, loos, listig; fie Ibiteite v. = ze glimlachte
fijntjes. berjrnuto'ven, !dm. (I). it. 1.) = versmoren, verstikken. berittututlen, fcbw. (b. u.
1.) = vervullen.

verldolben.

berKna.V'Ven Tick jcbw. (b.) = zich verpraten;
zijn mond (zijn neus) voorbijpraten. bet.
14narAen, ftw. (11.) = versnorken, -slapen.
[berKnattlenj, beric§naujen (fic4), w
(b.) = uitblazen, op adem komen. berfitnei'ben,
ft. (b.) = (brood, stroo) versnijden, geheel opsnij den, opgebruiken ;(kleedingstuk)verknippen;
(wijn) versnijden, vermengen; kastreeren;
[besnijden, korten, besnoeien]. berit§netien,
ftw. (b.) = be-, vol-, insneeuwen. berlebniVi
Vein, jcto. (b.) = versnipperen. 6erliOnite,
m.
('t) versnijden, ('t) verknippen enz.
vgl. veridmeibert; (ook) versneden wijn.
Serfc§nititene(v), m. gesnedene. bevichnitr
gel**, jcbw. (b.) = versnipperen. betItOnOrlein,
fcbw. (b.) = met krullen ver-, ontsieren,
zonderling versieren. berft*tublen,fcbw. (b.) =
versnuiven, (geld) voor snuff uitgeven; verkouden makes; (bas bat ibn) verftnupft (fig.) =
boos gemaakt, ontstemd. berfc0nuet = (ook)
verkouden (in 't hoofd); uit z'n huisje, uit
't veld geslagen. berfOnii'ven, (1).) =
(vast-, toe)binden; met koord garneeren.
bergo'ben zie p erid)ieben. berftborlen =
(spoorloos) verdwenen, weg, uit 't oog verloren
en vergeten, verloren (gegaan). Serleborien.
belt, w. —
afwezigheid, ('t) niet-bekend-zijn
van de verblijfplaats. berii§o'nen, fcbw. (b.) =
verschoonen, besparen; 3ie mid) mit Wien
91ebensarten = verschoon me van, spaar me
zulke praatjes. 2eric4O'never, m. —s, — =
verfraaier, vermooier. berit4O'nern, fcbw. (b.) =
verfraaien, mooier maken, vermooien; Tic§ =
zich verfraaien, mooier worden. SetfeWne.
rung, w. —, —en = verfraaiing. 23evittaine.
rung4berein, m. verfraaiingskommissie,
-vereeniging. Seelcboltung, = verschooning.
beric§ofilen = verschoten; in einen v. fein =
op iem. verliefd, verkikkerd zijn.
berfc§viin'ten, jcbw. (b.) = kruisen, over elkaar
slaan; in elkaar vlechten; [insluiten]; mit
verftrtinften 9Irmen = met de armen over
elkaar; [verftrtinft in = (fig.) ingeklemd,
vastgeklemd in]. beritbrau'ben, jcbw. (b.) =
verkeerd schroeyen, (de schroef) verdraaien;
dichtschroeven; (fig.) vgl. verf cbrob en. bey%
frOvei'ben, it. (b.) verkeerd schrijven;
(inkt, papier) verschrijven; (waren, werlevolk)
schriftelijk bestellen ; (een middel) voorschrijven;
(iem. iets) schriftelijk toekennen, beloven,
vermaken; Vic§ b. = zich verschrijven, zich
vergissen ; fidl hem Zeufel v. zich schriftelijk
aan den duivel verkoopen; fidl fur einen =
(schriftelijk) borg voor iem. blijven. Oeric4rei'r
bang, m. —, —en = verschrijving, bestelling;
voorschrift; verbintenis. bevii4vei'en, it. (b.) —
in een kwaad gerucht brengen ; er ift verftrien=
hij heeft een slechten naam, is bekend; v. Ste
bas Stinb nicbt = zeg er niet te veel goeds van
mocht eens kwaad kunnen). berldiro'ben =
raar, vreemd, zonderling, verdraaid, (stijl)
ge-, verwrongen. ber14rub'beln, .10rumblen,
.1tOrunebein, (1.) = verschrompelen.
SerlOub'babnbot, m. = rangeerstation. ber.
Kiitblern, fcbw. (b.) bang, verlegen maken;
berittiii6levt = bedeesd, schuw, angstig.
I. berfOurben, rd)w. (b.) = met schulden bezwaren; etw. = iets verdienen (als straf),
schuld aan iets hebben, zich schuldig maken
aan iets, iets misdoen; einem etw. v. = iem.
lets schuldig, verschuldigd zijn; er bat es
felt* verfcbulbet = 't is zijn einen schuld;
ein verfcbulbeter Ebelmann = een edelman,
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die diep in de schulden zit. II. Sericbul'ben,
1. —s = schuld; schuldelast; of)ne mein Z. =
buiten mijn schuld.
Seritbitt'bung, w. — = ('t) met-schulden-bezwaren, schuldelast, schulden-maken; schuld.
berfibiirten, Km. = laten wegloopen,
storten, vermorsen ; (ein (Drab u. dichtmaken,
toewerpen, bedelven; (einen Beg) versperren;
er bat es (ben Orel, bie Suppe) bet ibm eer
hij heeft 't bij hem verkorven.
ftfittet
beriebtudigern, (1).) = verzwageren, parenteeren. SerfrbWit'gerung, w. —, —en = verzwagering. bericbWralnets, ftw. (1).) = verboemelen; (van bijen) ophouden met zwermen.
berfibtbar'ien, [dm. (b.) = zwart maken, belasteren, smokkelen. berfebtuatiett, fcbw. (f).) =
verbabbelen, -prates, -kletsen; (etw.) uitbabbelen, -brengen; (einen) bekletsen, zwart maken;
tut b. = zich verpanden, bevit§Wergett, ft. (f).)=
verzwijgen; met stilzwijgen voorbijgaan; stil-,
geheimhouden, zwijgen. bevirbWerfsen, ftw.
(f.) =
(1).) = aaneensmeden. bericbWe'ten,
versmeulen. bevicbtnet'gen, ftw. = verbrassen. beritbWertett, ft. (1.) = (sterk) opzwellen, -zetten; b., ftw. (1).) =doen opzwellen;
(einem bie 9lugen) boat en blauw slaan; dorpel(s) of legger(s) leggen. berfibtvenentett,
fd)w. (b.) = wegspoelen; onder water zetten;
verspoelen, verdrinken. bevirbiven'ben,fcbro. no
verkwisten, verspillen: feine forte an einen
(ob. an einem) v. SerfOrnen'ber, m. —s, — =
verkwister. berlditvett'berift§ verkwistend;
kwistig, overdadig, weelderig. Sericbtven'.
bung, w. —, —en = verkwisting, verspilling,
kwistigheid, overdaad. Sevici*Wen'bung6fucbt,
w. spil-, kwistzucht. berfebwie'gett = stilzwijgend, geheimhoudend, gesloten. Ser.
febtufe'genbett, w. — = geheimhouding, stilzwijgendheid, geslotenheid. beritbWieten, 1d)w.
(1.) vereelten. berWvieintein, fd)ro. (b.) —
verboemelen. berit§Wittenten, it. (f.) = in
elkaar vloeien, vervloeien, vaag worden, vervagen, wegdoezelen; vgl. v er w omm en.
berfc§tvitt'ben, ft. (1.) = verdwijnen, te-niet
(I).) = vermaaggaan. berfibtui'ftern,
schappen ; v er wirtert = verwant, vermaagschapt. berisbWit'sen, fdm. (b.) zweetend
doorbrengen; uitzweeten; vergeten, te boven
komen; uitkramen, pronken met; b., (f.) = in
't zweet raken, uitzweeten. bericbtnotn'mett =
vaag, onzeker, onduldelijk, (v. d. oogen) waterig.
berfc§WO'ven, ft. (b.) = afzweren, verzeggen,
zweren zich van lets te onthouden; fisb b. =
zweren (jets te doen); samenzweren, -spanners.
SeritbWo'r(e)ne(r), m. = saamgezworene,
samenzweerder. Sericbinü'ver, _nt. —s, =
samenzweerder, -spanner. SeviMiva'rung, w.—,
—en = samenzwering, -spanning, komplot;
eine Z. anitiften, an3etteln = een samenzwering,
een komplot smeden.
Serd'bretbiter, m. = rijmelaar, verzeknutselaar.
verzesvoudigen.
bevietbOlatben
I. berfeben, ft. (1) .) = (ambt, betrekking, dienst)
waarnemen; (huishouden) besturen, bezorgen,
waarnemen; (etw.) overzien, over 't hoofd
zien; verkeerd aanleggen, doen; barin bat er
es v. = daarin heeft hij 't mis; einen mit etw.
0. = iem. van lets voorzien; (R.-K.) einen
eterbenben v. = een stervende bedienen, hem
de laatste sakramenten toedienen; [b. —
bestemmen, uitkiezen]; fhb b. = zich verzien,
zich vergissen; verwachten; gd) mit etw v. =
zich van jets voorzien; id) batte mid) bee
VAN GELDEREN,
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etlimmften 5u Thm v. = ik was met hem op
't ergste voorbereid; wer biltte rid) bas 5u (von)
Thm v.? = wie had dat van hem verwacht?
el)e matt furs verriebt eer men er aan denkt,
zich in 't een of
er op verdacht is; fit etw. v.
=
ander vergrijpen. II. Serfe'ben, 1. —s,
vergissing, dwaling, misslag, vergrijp; aus =
berfe'bentlitb = bij vergissing, bij ongeluk.
Seriefrgang, m. zie 43rovifurgang. berfebl•
= bezeeren, beschadigen, deren.
vett, ftw.
23erfe1irrung, w. —, —en = bezeering enz.
23erfe'buttg, w. — voorzien(ing), verzorging ; waarneming, bestuur. berfeilen,
fcbw. (I).) = verzeepen. berfeilett, fcbtv. (b.) —
in elkaar draaien (als touw).
SerWeinfc§nitt, m. = verssnede, cezuur. Ser.
felei', w. —, —en rijmelarij. Wer'f(e)ter,
m. —s, — = rijmelaar, verzemaker. beffeln,
= rijmen, verzen knutsein. eerie.
idm.
*timber, m. = verzemaker.
berfett'ben, unr. (b.) = ver-, afzenden. %evicts'.
bey, m. —s, — = verzender. Zerien'bung,
w. = verzending. Serietebungbgebtibren,
•roiten, l31. = verzendings-, transportkosten.
verzengen, -schroeien,
berfetegen, fcbw. (I).)
verbranden. bevien'ren, zinken,
laten zakken, in den grond borers; (in 't graf)
neerlaten; fhb b. in (9Iff.) = zich verdiepen in.
23erfen'tung, w. —, —en = onderdompeling,
('t) neerlaten; ('t) in-den-grond-Boren; (th.)
ruimte onder 't tooneel; valdeur,
Serlefibutieb, m. = rijmelaar.
berferfen auf (9Iff.) = verzot op, erg gesteld op.
berfelliar = verplaatsbaar, berfetlen, fdm.
= verzetten, verplaatsen; verpanden,
beleenen, naar de bank van leening brengen;
(met klem) antwoorden, hernemen; versperren;
verkeerd zetten (bij den drukker); (einen in
gute .2aune, in bie 91otwenbigfeit) brengen;
einen in eine bbbere Slialie D. = iem. verhoogen,
naar een hoogere kiasse bevorderen; (zindeelen)
omzetten; (Stupfer mit 3inn) vermengen;
(einem ben Item) benemen; bie lreube Der.
fette mir bie Stimme = ik kon van vreugde
niet spreken; einem einen bieb, einen etlag,
eins v. = iem. een houw, slag, er een geven;
einen v. = (bed.) iem. laten zitten, in den
steek laten; verfett werben = (von etillern)
overgaan, verhoogd, bevorderd worden, (von
Q3eamtett) verplaatst, overgeplaatst 'worden;
gib = zich verplaatsen ; verkeerd zetten; (ber
Geter) bat fid) veriett = heeft verkeerd gezet;
vg1.91ttflage3uitanb, 93eIagerungs5urtanb,
9litbertanb. Zeviet'auttg, w. —, —en = verplaatsing (van een boom, beambte, leerling);
omzetting (van zindeelen); bevordering; versperring ; vermenging; verpanding, beleening.
Gerietiung011arbeit, tv.; .evanten, 1. ; animus,
w. ; .priifung, tv.; 'tag, m. = overgangsllwerk;
-examen; -vergadering ; -examen; -dag.
berieuAen, fcbw. (1).) verpesten, besmetten;
fur v erieutt erfltiren = besmet verklaren.
berieursen, fcbtv. (I).) = verzuchten, zuchtend
doorbrengen.
versvoet.
Ser6lufj, m.
Sevircbever, m. —s, — = verzekeraar, assuradeur. berfi't§ern, fcbw. (b.) = verzekeren,
assureeren; einem eine ead)e, eittett einer
Cade v. = iem. (van) jets verzekeren; ein
bouts gegen Weuerid)aben, Fein 5leben v. (1!);
bas verfitere it 31)nen [Ste] (1!); lid) (von)
bet 959abri)eit v. = zich van de waarheid
— zich
vergewissen, verz.;
einer l3erfon
43
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van iem. verz.; er war bes Sieges nerficbert =
hij was zeker van de overwinning. berfiltert =
verzekerd, zeker; [zekerlijk]. Serfi'c§erung,
w. —, —en = verzekering, assurantie ; eine Z.
bewirfett, abfcblieben, beforgen = een verzekering tot stand brengen, aangaan, (af)sluiten.
SerfilterungOagent, m. verzekeringsagent.
23erft'Meruttgbaftte, w. = verzekeringsaandeel.
Serfi'Merungdbetrag, m. = verzekerd bedrag.
Serfi'dorungOgefettfcbaft, = verzekerings-,
waarborgmaatschappij. 23erfilterungOntarter,
m. = makelaar in assurantien. Serft'OerttngO.
neOnter, m. = verzekeringsnemer, premiebetaler. Zerft'tberung4Ortimie, = verzekeringsm. =
premie. Zerfi'cberungOpolice, tn.,
verzekeringspolis. 6erfiAerungbitatiftiter, m.
wiskundig advizeur. Serft'c§erung&Wert,
tn. = verzekerde waarde. SerfiAerungOtoefett,
1. = verzekerings-, assurantiewezen.
berftelern, fd)to. (f.) = wegdruppelen, -sijpelen.
berficAen, fdpm. (1.) = wegkwijnen. berfieg'.
kan
bar = uitdroogbaar ; (biefe 1".luelle) ift
(ver)uit-, opdrogen. berfiegeln, fcbw. (b.)
zegelen; (fig.) bezegelen. Serfie'fi(e)tuttg,
tv. = (ver)zegeling. berfie'gett, fcbw. (f.) =
op-, uitdrogen ; uitgeput raken ; [vroeger part. van
verfeigen: uit-, opgedroogd].
berfte'ren, fcbw. (t).) = in omloop zijn, zich
bezighouden; verfiert rein in = bedreven,
bekwaam zijn in.
Serlifeg, m. —(e)s, —e = verzemaker, rijmelaar. Serfifitation', w. — = versifikatie, versvorm(ing). berfifige'reit, fd)w. (b.) = verzen
maken; in versmaat vrengen.
= verzilveren (in beide bet.)
berfit'bern, fcbtu.
eerfit'berung, w. —, —en = verzilvering,
versuffen,
realizatie. berflitt'Oetn, fd)w. (i.)
afonnoczel worden. berfIntlett, id)w. (I).)
ranselen; (geld) verdoen. berfinigen, ft.(1).)=
(tijd enz.) verzingen. tferfinlen, ft. (f.) ver-,
wegzinken; (mitten im Meer nerfanf bas ed)iff
es nerfanf ins Meer); vql. Derfunf en.. berfinulilb(itc§)ett, fcbw. (b.) verzinnebeelden,
symbolizeeren. berfIntelicbett, Km. (b.) =
verzinnelijken, veraanschouwelijken.
23erfion', w. —en = vertaling ; lezing, redaktie.
berfttligen, Km (b.) = beschaven, civilizeeren.
[berfitlen, ft. (b.) = verzitten ; (zittend) doorbrengen, (door zitten) verzuimen; met zitten
bederveri, doorzitten; fttf) = te lang zitten,
versuffenl ; vgl. n erf ef I en. Serflirgrube, w. =
(onbemetselde) beerput.
SerWfunft, w. = vers dichtkust. SerWriittitter,
m. = verskunstenaar, dichter. SerWmail, 1. =
versmaat, metrum.
berforfen = be-, verzopen, aan den drank
verzolen;
verslaafd. berfoilett, fcbw. (1.)
afranselen. betibbitten (fict), fd)w. (1.) (zich)
verzoenen. berfObtelicb = verzoenlijk, vergevingsgezind. Serfatrnuttg, w. —, —en =
verzoening.
SerfaO'nungOilfeft, s oOfer, i.; staff, 111. =
verzoeningslIfeest (Verzoendag); -offer (zoenoffer) ; -dag (Verzoendag).
Serfatrnuttg011tob, m.; .Wert, 1. = verzoeningsliclood (zoendood); -werk.
berfon'nen = in gedachten (in gepeins) verzonken, als geestesafwezig; dwepend. berfor'.
verzorgen, (rijn kinderen)
gen, fcbw. (b.)
bezorgen; eitten mit etw. = .iem. van iets
voorzien. Serforiger, m. —s, — = verzorger,
steun, onderhouder. berforgt' = afgezorgd,
inverdrietig ; zie verder nerfo rg en. Serfor'gung
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w. —, —en = ver-, bezorging ; vestiging ;
broodwinning, levensonderhoud.SerPenintgb •
anftalt, w., .battO, 1. = armhuis,
toevlucht.
berfbatt' zie (pad.
berfba'ren, fcbm. (b.) = uitstellen (eine %elle
3. auf ben nacbiten Sommer; tot ...);
opsparen (auf ben folfgenben Zag: voor ...).
berfbfetett, fcbto. (1.) = later, te laat doen
pleats hebben; fit() = te laat komen, opgehouden worden; (van den trein) te laat komen,
vertraging hebben. Serfbalung, ID. —, —en =
vertraging, te-laat-komen. berfperfett, fcbw.
(b.) = opeten, oppeuzelen. berfpetutie'rett,fcbw.
(I).) = verspekuleeren. berfber'ren, fcbw. (I).) =
versperren, afsluiten; (einem bie Viusfid)t)
benemen. berfbielett, fcbtn. (b.) verspelen,
verliezen; spelend doorbrengen, verspelen; id)
batte bet ibm neriptelt = ik had 't bij hem
verkorven. berfbin'nett, ft. (t.) = (garen, tijd
enz.) verspinnen ; fist) b. = zich inspinnen.
berfblittern, 1d)w. (b.) = versplinteren;
verbeuzelen.
berfpotlett, fcbto. (b.) = bespotten, spotten met,
bespottelijk maken. Serfportung, w. —, —en=
bespotting, spotternij.
I. berfOre'rbett, ft. (t).) = beloven, toezeggen;
(bcwon) Deriptete id) mit wenig = verwacht
ik weinig; fhb b. = elkander (iets) beloven,
afspraak maken, afspreken; zich verloven; zich
verspreken. II. Serfprelfien, —s, —
belofte.
[Serforeltung,w. —, —ett=belofte ; verloving].
berfbren'gett, icfnu. (b.) = uiteenjagen, verstrooien ; ner fp r en g t = (ook) afgedwaald.
berfbrin'gen, ft. (b.): 'td) ben lug = zijn
voet (met springen) verstuiken, verzwikken;
fhb b. = (ook) verdwalen. berfbritien, 1cf)to.
= doers wegspatten; (zijn bloed) vergieten;
fhb = uiteenspatten. berfbroAenerntalen
= volgens belofte. $SerfOrtut', m. = verloving,
[belofte].
berfpnn'ben, gfplin'ben, fd)w. (l.) = dichtsponnen ; met sponning en groef in elkaar
werken. berfbit'ren, fcbw. (1.) — (be)speuren,
merken, gewaar worden, (ge)voelen.
berftaatticbett, fcbto. (b.) = aan den staat,
onder 't beheer van den staat brengen, naasten;
neritaatlicbt werken door den staat overgenomen worden, aan den staat overgaan. Zerftaat's
licbuttg, w. — = naasting (door den staat).
bevittityten, fcbtv. (b.) = verstalen. berftanW.
fen, fd)w. (b.) = (fijn)stampen.
Seritanb' m. —(e)s = verstand, begrip,
oordeel; ibeteekenis, zin (van woord, zin enz.)];
ein flare; baler Z. een helder verstand; (er
tft) nid)t bet . .(e) =niet wijs; 5u Z. fommett =
verstandig worden; ba ftebt mit ber Z. =
daar staat mijn verstand voor stil; mel)r
als Z. = meer geluk dan wijsheid;
im eigentlid)en .(e) = in den eigenlijken zin.
Serftan'b(e)6begriff, m. = abstrakt begrip.
Serftateb (e) Unite**, m. = hersenkast; pedant,
bol. Serftan'b (e)nraft, w. = verstandelijk
vermogen, begripsvermogen. beritatt'bOtniiiiig
= verstandig. $13eritatt'b(e)Ontenfcb, m. =
verstandsmensch. Serftatt'b(e)Oldrcirfe, to. =
scherpzinnigheid. 23eritattib(e)6Atuti4e, to. =
vergeesteszwakte. Serftateb(e)6WeIt, w.
standswereld. Serftateb(e)6Wefen, = verstandig wezen, met verstand begaafd wezen.
berftatebtg = verstandig, met verstand begaafd ; met verstand. berftatt'bigett, fcbw. (1.);
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einen Don eta'. v. = iem. lets doen weten, van
lets in kennis stellen, mededeeling doen;
mit etnem (fiber, 2Iff.) v. = zich met iem. (over
lets) verstaan, 't met iem. (over lets) eens
worden. 23erftani bigtelt, w. — = gezond
verstand. Sevitanibigung, w. —, —en =
schikking, overeenkomst, vergelijk; verstaanbaarmaking. berfttinb illtb begrijpelijk,
duidelijk; verstaanbaar; bas lit mir nid)t D. =
dat begrijp ik niet. Serftrutb'niii, 1. . fes, .. i e =
verstand, begrip; [vgl. einv erittittbnis]; (er
bat) rein Z. filr 3oelie = geen verstand van,
geen gevoel voor poezie. bevitiinblti6inufg,
gboll beteekenisvol, veelbeteekenend.
berittinlevn, fcbui. (b.) = verpesten, met stank
vullen. berfttiv'ten, 1d)w. (b.) = versterken;
(bie 6tintme) uitzetten, verheffen.
Sevititritung611bab, 1.; .trulAnn, 131. = versterkingsllbad; -troepen.
toelaten, -staan, verbevitatten, IAD). (1.)
oorloven, gunnen. berflau'en, fcbw. =
(ver)stuwen. berftau'ben, 1d)w.(1.)=stoffig worden, onder 't stof raken ; verstuiven, vergaan.
berftauAen, 1d)w. (1.) = versterken, verzwikken. SSeritau'iOung, —, —en verstuiking.
berfte'clon, ft. (b.) = (een gat in een kleed,i as)
stoppen; (elle lansen) versteken, verbruiken;
(alle troeven) verbruiken; (wijnen) mengen, ver= al zijn troeven verbruiken.
snijden ; ite4
Serfted', —(e)s, —e = schuilplaats, -hoek;
1piefen verstoppertje spelen. bevrtee'len,
fd)w. (b.) = (iem., zich, lets) verbergen, verstoppen, -schuilen ; (lid) binter einem) verschuilen (fig.); be fann er ficb v. daar kan hij niet
tegen op, daar kan hij een punt aan zuigen.
SertleclenWelen, —s, Serfted'foiel, I. =
verstoppertje. berftedr verborgen, bedekt,
geheim; geveinsd; D..e lingriffe = bedekte
aanvallen; . er falenicb = terughoudend, gesloten, geveinsd mensch. 23erftedtbeit, ID. — =
terughoudendheid, geveinsdheid.
berfteb(e)n, unr. = verstaan, begrijpen,
vatten; etnem etw. 3u D. geben (l!); ein banb.
wed D. verstand hebben van een ambacht;
(non ber Stunit) De** er wenig = heeft hij
weinig verstand, begrip; er verftebt lu fcbweigen
= hij kan (hij verstaat de kunst van te) zwijgen ;
barin Derftebe id) (einen ed)er3 — daarin versta
ik geen gekheid; fitb b. = elkaar verstaan, begrijpen; 't eens zijn; id) Derftebe mid) mit
= ik versta mij met iem.
einem (fiber,
(over lets), word 't met iem. (over lets) eens;
lid) 3u etw. D. zich tot lets bereid verklaren,
zich voor lets laten vinden, in lets treden;
fidj auf (tiff.) D. = verstand van lets hebben;
er Deritebt lid) auf leinen torten = hij weet
wel wat zijn voordeel is; bas De** lid) (Don
fait) = dat spreekt (van zelf); ber lireis
Derftebt lid) lobo 2onbon = de prijs is (berekend)
loko Londen.
bevIteilen, fcbto. (l.) verstijven; WO b.
(b.) = vast worden; (ook) schaarsch worden;
id) Deriteife mid) in (auf) eine ea* = ik
blijf er stokstijf bij. berfteligen fid), ft. (b.) =
te hoog stijgen, te ver klimmen, bij 't klimmen verdwalen, niet verder kunnen; (fig.) er
zeritieg 311 bem TOunicf) = hij ging zoover, had de vermetelheid, (soms) de verwaandheld to wenschen.. .; fo bod) (west) Derfteige
id) mid) nicbt = zoover ga ik niet, zoo hoog
gaat mijn sterven (mijn wenschen e. d.) niet;
vgl. verftiegen. Serftei'never, m. —s, — =
afslager, vendumeester. berfteVgern, Rim (1.)
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= (op de veiling, bij opbod, bij afslag) verkoopen. Sevftef'gerung, —, —en = verkooping (bij opbod, bij afslag); Sur Z. fommen
= verkocht worden. berftei'nern, fd)ro. (1.);
fist b., (b.) = versteenen. Setftei'nevung,
—, —en = versteening.
berftellibar = verstelbaar. beviterlen, (b.)
= verplaatsen, anders plaatsen, verschikken;
(horloge) verzetten; (gezicht, stem, hand) veranderen, onkenbaar maken; (deur, uitgang) versperren ; [misvormen, -maken); lic0 b. = zich
vermommen, zich onkenbaar maken; maar zoo
doen, veinzen. berftellt = geveinsd. Serftell'•
fcbiebev, m. = (tech.) regelingsschuif. Serfter.
lung, w. verplaatsing, -schikking,-momming;
veinzerij, geveinsdheid, *erftellung6funft, tv.
= kunst van te veinzen. SerftellungdWintel,
m.
verplaatsingshoek. berfterlen, ft. (I.)
= sterven, overlijden.
beviteu'ern, idm. (b.) = (belasting) betalen;
ook = Der3ollen.
verstuiven. berftie'fien =
berflie'ben, ft. (f.)
overspannen, laatdunkend, verwaand. Ser.
opgeschroefdheid; eigenflie'genbeit, /D. —
waan, verwaandheid, laatdunkendheid.
id)w. (b.) = van een steel voorzien, een
steel (er) aan maken. berftineuten, fcbw. (b.) —
ontstemmen (menschen en instrumenten). 6er.
ftinemung, tv. = ontstemming.
bevrtoelen, idyl). (b.) verstokken, verharden;
b., (i.) = verstokken, verharden; door vocht
bederven (van linnengoed, leer). berfteitt =
verstokt, verhard. berftobilen verstolen,
heimelijk. beritoblenenberfe = steelsgewijze.
beritoblen, icbtv. (b.) = dicht-, toestoppen;
(buis, leiding) verstoppen; (scheur) stoppen;
fhb b. = verstopt raken; Derltopft fein = verstopt zijn, aan verstopping lijden. Serftob's
fung,
—, —en = verstopping, ('t) stoppen,
verstoptheid, hardlijvigheid. berftor'ben =
wijlen
overleden, gestorven; ber D.. e StOnig
verontde koning. [betftO iren, id)w. (b.)
rusten, opschrikken, storen en = 3 erl ti5 r en] ;
bevitOrt ontsteld, verwilderd, woest; ontstemd. 23errto', m. = fout, vergissing, bok,
misslag; vergrijp (tegen 't fatsoen Mfr.); (Ob.)
in Z. geraten = wegraken. berftolen, ft. (b.) =
van zich stooten, uitstooten; misdoen', zondigen; meestal: v. gegen (wiber) zondigen,
indruischen tegen (de wellevendheid, de spelling
enz.); gegen has &let D. = in strijd met de
wet handelen, zijn; v.. b gegen = strijdig met;
(gwst.) verstoppen, verbergen: Nit den koers
drijven; uit nood verkoopen]. Serftelung,
w. — = verstooting.
berftreilben, ft. (b.) = (muur) bestrijken, voegen;
(scheuren) dichtstrijken; etw. D. = lets van
de hand doen; (I.) verstrijken, -loopen,
vervallen. berftreu'en, [dg. (b.) = verstrooien,
uiteenjagen; uit-, rondstrooien. berftrlelen,
idm. (b.)
verstrikken, -warren, -wikkelen;
(wol) ver-, opbreien; in einett Streit D. in een
twist wikkelen; (Siinben) verstrikken. berg
ftrub'belt zie ltrobelig.
berftubie'ven, icbro. (b.) = verstudeeren. bey.
finuemen, film. (1. u. f.) verstommen.
berftiinemeln, felm. (1.) = verminken, schenden ; knotten. berftutlen, icbm. (1.) = (haar)
korten, (boomers) knotten, (paarden) kortstaarten; ook = Rub i g mad)ett.
23erfult', m. —(e)s, —e = poging, proef(neming);
einen Z. macben = een poging doen, een proef
nemen; einen 23. anitellen = een proef nemen;
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Z. matt flug = ondervinding is de beste leermeesteres. bevItettett, itto. (b.) = (spijzen)
probeeren, proeven; (zijn geluk, een middel) beproeven; D. etw. 5u tun = beproeven, trachten,
pogen, probeeren, zoeken iets te doen; v. ob
eitter etw. faun ufro. = onderzoeken, probeeren,
of .. .; einett v. = iem. op de proef stellen,
beproeven; in verzoeking brengen; (God) verzoeken ; 110 (feine Striifte) in, an eitter Gate v.
= zijn krachten aan iets beproeven; fit in
(Zat.) v. = de proef nemen met; id) fable mid)
verfucbt ----- ik gevoel lust, neiging (om iets te
doen). Serfu'Oer, m. —s, — = verzoeker, verleider.
Serfue4O'lletb, f.; .tanincben, 1.; •itation, to. =
proefilveld; -konijn; -station.
beefutWueile = bijwijze van proef. 23eviuM6'.
sate, w. = proefbatterij. Serfu'Oung, w. —,
—en = verzoeking, verleiding ; beproeving ; ein en
in Z. fftbrett = in verzoeking leiden, brengen.
berfu'betn, itto. (b.) = bemorsen, bekladden.
berfuntplen, Rim. (f.) = moerassig worden,
in een moeras veranderen; (fig.) verboemelen,
te gronde gaan, verliederlijken ; berfuntbff =
(ook versterkingswoord) verdraaid, verduiveld,
gemeen e. d. bevfiin'bigen WO, fcbw. (b.) : an
einem = zich aan, tegen iem. bezondigen;
womit babe id) mid) verfiinbigt? = wat heb ik
misdaan? Serfiin'bigung, w. —, —en = bezondiging. berfun'ten = verzonken, in gedachten
(verzonken), verdiept; in fit v. = in zichzelf
gekeerd; vgl. verfinf en. Serfun'tenfteit, w.
—=diep gedachten;otarding,verdovenheid. berfitien, fcbto. (b.) = verzoeten; veraangenamen.
bertaletn, Zedit'fetung zie Ulf eln enz.
bertaigen, fcbro. (b.) = verdageri; aanhouden;
[(een termijn, dag) bepalen, vaststellen]. bees
tfin'betn, fcbw. (b.) = verbeuzelen. bertan'aen,
fcbto. (b.) = verdansen. bertaliern, fcbw. (I).)
= (bed.) verknoeien.
verta'tur = vertatur: men sla (de bladz.) om,
zie ommezijde.
bertrin'en, film. (b.) = vertuien. *ertnu'ung,
tv. —, —en = vertuiing. bertaulneln, ftw.
(b.) = in den zwijmel van gent doorbrengen.
bertaufWbav = verruilbaar, verwisselbaar.
bertauleben, Ito,. (b.) = verruilen, verwisselen
(gegen, far: tegen, voor); (bij vergissing)
verwisselen (mit: met). Sertateltnitg, to. —,
—en = (ver)ruiling, verwisseling. bertau's
fenbfat§en = verduizendvoudigen.
verte I = verte! sla ('t blad) oml zie ommezijdel
be-debut' = vertebraal, van de wervelkolom.
Serteben'ten, Fol. = gewervelde dieren.
berterbigen, Pm. (1).) = verdedigen. Seetei'.
bigev, m. —a, — = verdediger. Seetei'bigung,
to. —, —en = verdediging. Sertei'bigung0.
anftatten,q31.------ verdedigingsmaatregelen, -voorbereidingen. Sedei'bigungObiinbnia, 1. = verdedigend verbond. Zertei'bigung8grunb, m. =
grand van verdediging, rechtvaardiging.
Serterbigung011giirtel, m.; ',Meg, m.; %little,
to. = verdedigingsllgordel (rayon); -oorlog;
-linie.
bettei'bigustgOlo# — weerloos.
8ederbigung6ljntafintOnte (onatvege1), tr.;
gutittet, 1.; 'grebe, w. = verdedigingsIlmaatregel; -middel; -redo (pleidooi, apologie).
Sertei'bigung01114rift, w.; ituatfe, w.
verdedigingsfigeschrift (verweerschrift, apologie)
-wapen.
tieetei'bigunOtoeife , verdedigenderwijze. her'
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tei'bigungMert, 1. = verdedigingswerk. ter.
tei'bigungbauftattb, m. = staat van verdediging.
bertel'ett zie vertiluen.
berteitlar = ver-, uitdeelbaar. bedei'len, fd)w.
(b.) = ver-, uitdeelen; (IBrot miter bie &men)
uitdeelen, -reiken; (bie happen) indeelen;
(Zivibenben) uitkeeren ; (bie Gteuern, Maarten
auf (911f.)) omslaan over; fit§ b. = zich verdeelen ; verdeeld, uitgedeeld worden. &del'.
lung, w. = ver-, uit-, indeeling; omslag, vgl,
v er fteu ern; Sur Z. gelangen = uitgedeeld.
verdeeld worden. Sedelluneblifte, w. = nitdeelingslijst.
berteu'ern, fcbm. (b.) = duur(der) maken, in
prijs doen stijgen, (prijzen) opdrijven. Sevteu',
erung, W. = prijsverhooging. berteulett =
verduiveld, drommels(ch).
beetle/fen, fcbix,. (b.) = verdiepen, diep(er)
maken, uitdiepen; (een onderwerp) dieper,
grondiger behandelen; 114 b. = dieper worden;
zich verdiepen (in ein /3roblem); in triibe
Oebanfen nertieft rein = in ... verdiept,
verzonken zijn. tiertiefung, W. —, —en =
ver- uitdieping; verlaging, laag gedeelte, inzinking, kuil; grondige behandeling, diepgrondige uiteenzetting. bedie'ren, Pm. (1. u. b.)
= verdierlijken.
bertitat' = vertikaal, loodrecht.
Zerlite, m. —s, —s = vertiko, salon-, sierkastje.
be-dill:len, fcbto. (b.) = verdelgen, vernielen,
uitroeien; opeten, verdrinken, naar binnen
werken. Q3ertit'ner, m. —s, — = verdelger,
uitroeier. Sertirgung, tv. = verdelging, vernieling, uitroeling. teertit'auttgbfrieg, m. =
verdelgingsoorlog.
berto'baten, ftw. (1).) eitten = iem. afranselen.
berto'nen, !dm. (b.) = komponeeren, op
muziek brengen. bert5'nen, ftw. (b.) = wegsterven (van 't geluid). Serto'ning zie Zerto.
nung II.
I. 6ertoltung, w. —, —en = kompozitie.
II. Seeto'nung, w. —, —en = (zm.) vertooning, kustaanzicht (van zee uit).
bertuitt = verdraaid, -duiveld, -wenscht,
beroerd, drommels(ch), raar, gek, lastig.
&dug' m. —(e)s, ..trage = overeenkomst,
verdrag, 'kontrakt. bedn'gen, ft. (b.) = ver-,
wegdragen; (einem etw.) wegnemen; (hitte,
koude, honger, alle spijzen) verdragen; (er Mini
wenig) velen; [afdragen, verslijten; beslechten,
in 't reine brengen; overeenkomen; verzoenenl;
1h b. = elkaar verdragen, in goede verstandhouding levee; rid) mit einem v. = met iem.
goed overweg kunnen, zich met iem. verdragen;
bas vertrtigt rid) nitt mit meiner FPflicbt = dat
is niet met mien plicht overeen to brengen,
strookt niet met mijn plicht. bevtraglie§ =
kontraktueel. bertriiglicti = verdraagzaam,
toegevend; overeen te brengen, bestaanbaar,
vereenigbaar; v. leben = eendrachtig leven.
Sertafflii0teit, w. — = verdraag-, vreedzaamheid, toegevendheid; vereenigbaa
rheid.
Sertugd'abfOlut, m. = ('t) sluiten van een
kontrakt.SertritgO'britek m. = kontraktbreuk,
schending van een verdrag. SertragO'ftieten.
be(r) = kontraktant. SertengWenttuud, m.
-= ontwerp-, koncept-kontrakt. bertvan8'.
ntafjig = volgens overeenkomst, volgens
kontrakt, kontraktueel. SSertengWftufe, w. =
konventioneele, kontraktueele straf. bedugri
Wibeig = strijdig met 't kontrakt.
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bertriitlern, icbtv. (b.) = verneurien.
iem.
I. bertrau'en, fd)w. 04r—einem etw,
iets (een geheim bijv.) toevertrouwen; einem
v. = iem. vertrouwen, vertrouw e n stellen in
tem.; (auf einen) vertrouwen. II. Sertrau'ett,
—s = vertrouwen; Z. 5u einem baben = vertr.
in iem. hebben; fein Z. auf einen (etw.) feten =
zijn vertr, in iem. (lets) stellen; im Z. auf =
in vertr, op; im Z. in vertr., onderons, onder
de roos.
Sertrau'ettbautt, 1. = ambt, post van vertrouwen. Zertrau'enbbrucb, m. = misbruik
van vertrouwen. Sertrateenbutattn, tn., sperfon
w. = persoon aan wien gewichtige zaken
toevertrouwd worden, vertrouwde, afgevaardigde. Sertrau'ettOpoiten, m., •la4e, w. —
post, zaak van vertrouwen. bertrau settbfeliggoed van vertrouwen, vol vertrouwen, optimistisch. Sertrau'enbletigteit, = goed
vertrouwen, lichtvaardig vertr., optimisme.
bertrau'en6Uolt = hoopvol, vertrouwend; vol
vertrouwen. Sertrau'eubbotuut, f. = votum
van vertrouwen. bertrau'enbtvert, •tuiirbig =
't vertrouwen waard, te vertrouwen, betrouw•
baar,
bertrateern, fcbw (b.) = vertreuren. bertrateti4
(mededeeling, bespreking) vertrouwelijk;
gemeenzaam. bertaulnen, idyw. (b.) verdroomen. bertraut = vertrouwd, gemeenem Wur3e = op
zaam; vertrouwelijk; auf
vertrouwelijken voet; er Ilmgang vertrouwelijke omgang; (mit einer eprad)e) vertrouwd, gemeenzaam, goed op de hoogte; v,
mit bet Storrefponbena = op de hoogte van de
korrespondentie; .. e(v) = vertrouweling.
Sertraufbeit, w. — = vertrouwdheid enz.
bertrei'bett, ft. (f).) = verdrijven, verjagen, wegdrijven, -jagen ; (hunger, dorst, verveling, den
tijd) verdr.; einem bas 2acben v. tern. den
lust om te lachen doen vergaan; (waren) verkoopen, omzetten, slijten; (kleuren) zacht doen
uitloopen, vervloeien, wegdoezelen,
ver-, uitdrijving; verjaging;
bung, w. —
doen vervloeien (van
verkoop, debiet;
kleuren).
bertrelett, ft. (b.) = (einen, etw.) vervangen,
de plants innemen van, dienst doen als;
(einen nor Gericbt, ein Zeit ufw.) vertegenwoordigen; (r. ook) aansprakelijk zijn voor;
ZaterfteIle an (bei) einem v. = de plaats
van iems. vader innemen, een vader voor
zijn; jems. Stale = (ook) voor iem. waarnemen, (meening e. d.) staande houden, verdedigen, voorstaan; (.3ntereffen: belangen) behartigen ; (einen Stanbpunft) innemen; (einen,
etw.) vertreden, vertrappen, onder den voet
treden; (bie Rinberfcbube) v. baben ontwassen zijn; fid) ben WA v. = zijn voet verstuiken ; fid) bie Zeine etw. v. = zich een beetje
vertreden, wat beweging nemen; einem ben
deg t). = iem. in den weg treden, iem. den
weg versperren. Sertreter, nt. —s, —
plaatsvervanger ; vertegenwoordiger (van een
yolk, een firma e, d.); verdediger, voorvechter
(van een meaning enz.). ssetiveteric§aft,
vertegenwoordiging, vertegenwoordigend
lichaam. Sertretung, —en = vervanging ; vertegenwoordiging; agentschap; in Z.
plaatsvervangend, loko-; vgl. 1. Z. Ser.
trelunglitorten, 431. = kosten van plaatsvervanging; waarnemingskosten.
verkoop, omzet, debiet.
Sertrieb', m.
bertriniten, ft. (I.) = (geld, tijd) verdrinken.
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bertrocrnen, Rip). (i.) = ver-, ultdrogen.
bertrO'betn, (b.) = versjacheren, aan
den uitdrager verkoopen; (tijd) verbeuzelen,
verknoeien, -waarloozen. bertrOltett, Wm. (b.)
= paaien; (einen mit Zerfprestungen) paaien;
1e v. ibre Oletubiger ant netcbges 3a1)r = zij
paaien hun schuldeischers met beloften tegen
't volgende jaar; (ben Unglildlicben) vertrOftet
matt auf beffere 3eiten = tracht men te troosten
met 't vooruitzicht van betere tijden; id)
vertriirte mid) auf bie 3ufunft ik hoop maar
op de toekomst. Sertraltung, w. —, —en =
moole belofte, mooie toezegging.
bertrumb'fenficb, fcbtv. = zijn troeven
uitspelen. Sertru'ttung (spr.: . * frost. .), tv. —,
—en = trustvorming,
be-due/fan, fcbw. (b.) = wegmoffelen. Zertuier,
m. —s,
verkwister, verspiller, bertu'ertft4,
verkwistend.
bertulit§
Sertumnalien, 13I. = vertumnalia (Oud-Rom.
feest voor Vertumnus, god der jaargetijden).
bertun', tint (b.) =verdoen, verspillen, nutteloos
uitgeven; ['t zijne doen, voldoen; er bat (110
vertan = hij heeft afgedaan; (ebb.) (lid) mit etw.)
bezighouden]. bertu'Kett, fcbtv. (b.) = verhelen,
sussen, in den doofpot stoppen. bertit'tern fist,
fcbtv. (b.) = (van garen e. d.) in de war raken,
berirbetn, fcbw. (1.) = (einem ettn.) kwalijk
nemen. berii'ben, Km. (1.) = (misdaden enz.)
plegen, begaan; [uitoefenen, -voeren]. Sett'•
bung, w. plegen, begaan, berullen, fdpv.
(1).) = bespottelijk maken, voor den gek houden,
berun'ebeln, fd)ro. (b.) = verjagen, vernederen.
benteelyrett, fcbtr. (ti.) = ontwijden, -eeren ;
oneer, schande aandoen; zwartmaken, beam'.
(1).) = oneenig maker), ftcb b. =
einigen,
kwade vrienden worden. berun'glimOfen, fd)w.
belasteren, smaden, zwartmaken, be(b.)
schimpen, bekladden, Konen, Serun'glimb.
Nun, —, —en = laster, smaad, hoon,
beeun'gfiiden, fcbtn. (1.) = verongelukken;
mislukken, (van sehepen en fig. ook) schipbreuk
Iijden; bie 53erungludten = de verongelukten, de slachtoffers. berutebeittgen, fd)tv. (b.) =
ontheiligen, -wijden. berun'reinigen, fcbro. (b.) =
verontreinigen, (de lucht, den dampkring ook)
besmetten. berunItatten,
(b.) = misvormen, -maken, ontsieren, berun'treuen,
fdyw. (b.) = (gelden e. d.) verduisteren. Serutt's
verduisteraar.
treuer, m. —s, —
treuung, w. —, —en = verduistering, berun'a
aieren, fcbw. (b.) = ontsieren.
berur'fac§ett, fdp. (b.) = veroorzaken, teweegbrengen; (einem Rummer) berokkenen, doen;
einen Streit v. — (ook) aanleiding geven tot een
twist. Sertteint§er, m. —s, — = oorzaak, veroorzaker. Serur'fattung, tv. —, —en = veroorzaking, oorzaak, aanleiding. benteteiten,
fcbw. (1.) = veroordeelen ; vgl. e f a ngnis,
Rotten II, Sucbtbaus, terur'teilung, m.
—en = veroordeeling,
(b.) = onder elkaar
berbeftern fti§,
trouwen.
berbiellaiben, •fattigen, fdjw. (b.) verveelvoudigen, vermenigvuldigen, berbter'fatten,
fd)w.(1).) = verviervoudigen. berbottlentmlicb =
er y allf ommnungsfabig.berboillomintten,
fcbw. (b.) = volma'ken, verbeteren; —
zich volmaken; zich geheel ontwikkelen.
Serboirtentnittung, w. —, —en volmaking,
to
verbetering. berbottlommttungbflijig
volmaken, voor volmaking geschikt, vatbaar.
aanvullen,
WOIAltOttbi gen, fcbm. (b.)
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kompleteeren. *erbolliftiinbigung, w. —, —en
= aanvulling, kompleteering.
[berborleilen, fdpro. (b.) zie iibereortellen].
beriva'cben, id)tv. (b.) = (den nacht) doorwaken,
wakend doorbrengen. tiertuachlett, rt. (t) .) =
(litteeken) kwijtraken (met den groei); bie
StIeiber v. = uit zijn kleeren groeien; ti., (f.) =
vergroeien; samengroeien, verdwijnen; (ein
q3fab) uertotid)ft = groeit vol, dicht; (ein Slittb)
permed* = groeit scheef ; ein nermacbiener
Tienid) = scheefgegroeid, misvormd mensch.
23ertvatbilung, m. —, —en = vergroeiing,
('t) dichtgroeien, ('t) scheef-groeien, misvorming.
Sertvabe, n,.. = Zerwabrung. berivatrren,
idm. (b.) = (geld) bewaren, bergen, beveiligen
(gegen einbrucb, our lieben); bas ,aus u. —
op 't huts passen; (een gevangene) bewaren,
opbergen; fitb b. gegen = zich beveiligen
tegen; opkomen, protesteeren tegen. Ser.
tvab'rer, m. —s, — = bewaarder ; bewaarnemer. benvabelefen, Ito:). (l.) = verwaarloozen, veronachtzamen. Zertvabefam. 1.
—(e)s, —e: in Z. feitt, geben zie in ter.
to abrung fein, geben. Serrnatyrung, tv. —,
—en = bewaring, hoede, zorg; bewaargeving;
protest, verzet; ben 91 bat (OM bie %nett in
Z. = de heer N heeft de stukken in bewaring,
ze berusten bij den heer N; etw. in Z. nebmett =
lets in bewaring, onder z'n berusting nemen;
in Z. geben = in bewaring geven, deponeeren;
a). gegen etw. eittiegen = verzet, protest tegen
jets aanteekenen, tegen lets opkomen. %Moab'.
rungdmittet, 1. = middel om lets goed te
houden, prezervatief. Serivatrrungbort, m. =
bewaarplaats, depot.
bertvailen, idm. (t.) = tot wees, ouderloos
maken; b., (f.) = wees worden, de ouders
verliezen; v er to alit = alleen(staand), ouderloos, vader-, moederloos, eenzaam; 13 .. es
Stub = ouderloos kind; u .. es taus = verlaten,
doodsch huts.
berivallen, idyl% (b.) = (bed.) afranselen.
berWallett, idm. (b.) = administreeren;
(gemeente, staat) besturen; (vermogen) beheeren;
(ambt) waarnemen, bekleeden, uitoefenen.
Sertvaller, m. —5, — = bestuurder, beheerder, rentmeester. &rival/tuna, to. —, —en=
bestuur, beheer, direktie, administratie, uitoefening, waarneming, vgl. Dermalten. Zerival'.
tung6aubfcbufb m. = bestuurskommissie.
*erivartungdbeautte(r), m. = ambtenaar bij
de administratie. 13ertualilungbbebOrbe, to. =
bestuur(slichaam), autoriteit, administratie.
ertvallungObeairf, tn. = bestuurskring, ressort. Zilertvallungbbienft, m. = administratieve
dienst. Sertvallungbfaib, 1. = bestuursafdeeling. *ertvartungOgebtiube, 1. = administratiegebouw.SCrWanuttabgerit4Wbarreit,w.
= administratieve rechtspraak. Sertvartung6.
labr, 1. = dienstjaar. SerWartunabluftia, to. =
administratieve rechtspraak. Setivalitungb.
foften, q31. = administratiekosten. Sertvati•
tungbrat, m. = raad van bekeer, regenten
(van we,eshuis e. d.); (titel als onderscheiding
voor een bestuursman). SertvallungOraum,
m. = bureau, kantoor. 23erWartung4recbt. 1. =
administratief recht.*ertuallung§rettt6Oftege,
w. zie .juit13. 23etivartungafaibe, to. =
bestuurszaak. 23ertvartungOiveg, in. = administratieve weg; auf bem Z. = langs administratieven weg. Setivartungbivelen, 1. =
bestuurswezen, administratie. Sertvatitungiii.

verweifen.

/Wig, tn. = tak van dienst, bestuurstak.
berbuttebelbar = veranderbaar, -lijk, te veranderen; (van breuken) herleidbaar. berivan'.
belts, fcbto. (b.) = veranderen, om'zetten, herscheppen; (in kalk e. d.) veranderen, doen
overgaan; (een break) herleiden; flit b. =
(zich) veranderen. bertvanibelt = veranderd,
herleid; gan3 u. = geheel, totaal veranderd,
omgekeerd. Sertvanblung, to. —, —en =
verandering enz. vgl. u ermanb an.
bertuattbr = verwant, vermaagschapt, nauw
bijeenbehoorend, gelijkgezind, -gestemd; (er ift)
mit mir 13. = met mij verw., familie van mij;
nat)e v. = van nabij verw.; meitlaufig v.
= in de verte familie van elkaar; fie
firth miitterlicberfeits v. = ze zijn familie van
moederskant: tt..e Seefett = verwante zielen;
0 erto anb te(r) = bloedverwant. 93ertvanblem
beftub, m. = familiebezoek, familie over, f. te
logeeren. Sertvanbtfcbaft, to. —, —en =
verwantschap (i. a. b. v. u ern) anb t, vgl. dit);
(chem.) affiniteit. bertvaneftbaftlitb = verwantschaps.. . , familie... *ertvaubtiftbaft4.
grab, m. = verwantschapsgraad.
Union/nen, fdpm. (b.) = (ernstig) waarschuwen.
bertuarlen, fd)u). (b.) ------ (nrbb.) bewaren;
passen op.
bertualtten, it. (1.) = (kleur) uit-, wegwasschen;
(zeep) ver-, opwasschen; u .. es Slleib = uitgewasschen, (in de wasch) verkleurde japon; (van,
stijl) karakter-, kleurloos; (van karakter) onbeslist, flauw. betiviillern, idm. (b.) = verwateren, aanlengen (eig. en fig.).
bertue'ben, fcbm. (b.) — (garen) verweven,
(met weven) verwerken; in elkaar weven,
samenweven, samenvlechten (ook fig.). berg
tvetVfeln, fcbto. (b.) = (bij vergissing) verwisselen, verwarren; fie feben ficb Sum Z. libraid) = ze
(ge)lijken sprekend op elkaar. Sertvetfrf (e)lung,
W. -, —en = verwisseling, -warring, -gissing.
I. [Derive/gen fiib, ft. (l.) eines hinges = zich
lets vermeten, zich lets onderstaan, lets wagen].
II. Derive/gen (914) = vermetel, stout, roekeloos; vgl. l3ebeutung.
Scrim/Reuben, u). —, —en = vermetelheid enz.
berive'ben, fd)tu. (b.) = wegwaaien, wegblazen;
ver uit den koers drijven; ver-, overwaaien;
b. (f.) = ver-, wegwaaien. bertvetrren, fd)to.
(b.) = (einem elm.) beletten, verbieden.
bertveicblitben, fcbm. (I) ) = verweekelijken,
verwijfd maken, ontzenuwen. beriveicblicbt =
verweekelijkt, verwijfd. Sertveliblicbung, ro. —
= verweekelijking, -wijfdheid. bertvei/gern,idm.
(l.) = weigeren, ontzeggen. SerWel'aeruttg,
to. = weigering, ontzegging. bertveilen, fcbw.
(1j.) = (ver)blijven, (ver)toeven; zich ophouden;
(etto. Ringer bet etto.) stilstaan; [laten blijven,
ophouden; fid) D. = zich ophouden, (ver)toeven,
(ver)blijven]. bertvei'nen, fcbm. (b.) = weenend,
schreiend doorbengen; (ben Sd)mer3) uitschreien, schreiend verzachten; (Zratten) uitputten ; vertoeinte tfugett = roodgeschreide,
-geweende, bekreten oogen. SerttieW, m. —es,
—e = verwijt, berisping, standje, uitbrander;
einem einen Z. gcben = iem. een verwijt, een
standje maken, een berisping toedienen, een
uitbrander geven. bertveilen, ft. (b.): einen
[Qanbes] aus bem 2anbe u. — (uit 't land)
verbannen; in bie Zerbanrtung D. = verbannen:
einen an ben Stang, an (nor) bas ( erid)t, auf
bie Oorfcbriften, auf ein anberes Sort u. =
iem. naar den koning, naar 't gerecht, naar de
voorschriften, naar pep auder woord verwijzen;
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(einem etw.) verwijten, voorhouden. Sentvel'•
Tung, to. = verbanning; verwijzing. Setivei'•
futtsgbeftbittfl, m. = vonnis van verwijzing
(naar de openbare re,chtszitting bijv.).
bens/ellen, fd)w. (1.) = verwelken, verleppen.
beritselt'littett, Ito:). (b.) wereldlijk maken,
sekularizeeren; b., (f.) = wereldlijk worden.
Sertbeittit§uns, m. ;--en = sekularizatie.
berlbettb'bar = bruikbaar, geschikt, dienstig.
Sertventrimrfeit, w. — = bruikbaarheid enz.
berWen'bett, unr. (1).) = besteden, aanwenden,
gebruiken; afwenden; (fein %lige non einem)
afwenden; (Oelb, alet13, 3eit, Gorgfatt) auf
(laff.), 3u etw. = aan iets besteden; (feitten
Einfluf3 bei einem) aanwenden; fie4 fur eitten
(bei einem anbern) b. = voor iem. (bij een
ander) tusschenbeide komen, opkomen, een
goed woord doen. Sertvett'bung, w. gebruik,
aanwending; tusschenkomst, voorspraak ; Sur
Z. fommen: aangewend worden; fettle fur
eta.. baben, fittben = iets niet kunnen gebruiken.
bertverlen, ft. (b.) = door elkaar werpen, gooien
(drukletters bijv., woorden); (voorstel e.d.) verwerpen, afkeuren; mit etimmettmebrbeit verwerpen, afstemmen; (rechter, getuige) wraken;
ficb b. = verkeerd werpen (in 't kaartspel), zich
vergooien; (van pout) kromtrekken. berWerf'•
Tic§ = verwerpelijk, verkeerd; wraakbaar.
SerWeefung, w. wraking (van rechter of
getuige); verwerping (van een zondaar); afstemming, verwerping.
bertvert'bat bruikbaar, te-gelde to maken.
bertverlett, fd)w. (b.) = partij trekken van,
nuttig (voordeelig) gebruiken, toepassen,
produktief maken; te-gelde maken, realizeeren.
— = gebruik, ('t) partijSerb/Wilms,
trekken van, toepassing; realizatie.
I. bent/Oen, (d)w. (1.) = vergaan, verrotten.
II. bertvelett, ftw. (b.) = (eitt 91mt) waarnemen, bekleeden; (bas Reid)) voor een ander
besturen.
SerWeler, m. —s, — bestuurder. bertve0'84
= vergankelijk, aan bederf, aan verrotting
(ontbinding) onderhevig.
— = bederf, verrotting, ontI. Sertvelusts,
binding; in Z. ilbergeben = tot ontb. overgaan.
II. Serivelusts, to. — bestuur, bewind.
berWetten, itto. (b.) verwedden. [bertbetterst,
Ito,. (b.) = stukslaan, dooden]; bertbettert =
verweerd; verduiveld, drommels(ch).
berstsiiMett=vorig, laatst, verloopen.!bertoit§'1en,
fcbw. (b.) (was, geld) verboenen, verpoetsen;
(geld) verboemelen: (einen) (af)ranselen. ber.
ftto. (1.) = in elkaar wikkelen;
(einen in einen etreit) wikkelen; (bie
in etw.) verwarren; fidj b.= ingewikkeld worden;
verward rakers; (fit in einen qltro303) wikkelen;
berWidelt = ingewikkeld, verward; eitt n.. er
Waif= een ingewikkeld geval. SerWiel(e)Yuns,
to. —, —en =verwikkeling, verwarring, moeilijkheid, komplikatie; intrige (van een drama). bens
bge'nett, ft. (b.) = (ten behoeve van koop, belasting enz.) (af)wegen; fit§ U. = zich vergissen
(bij 't wegen), verkeerd wegen. Setibie'eustit,
D3. = weging. bertvIrbern, fd)w. (1. it. I).) =
verwilderen. SertviEberung, W. — = verwildering. bertvit'ligen, fd)w. (b.) = inwilligen,
toestaan. bertvin'ben, ft. (Ii.) (verlies, schande,
verdriet) to boven komen, overko'men. tiers.
Wieten, fcbtv. (b.) = (zijde, wol) verwerken;
(leven, vrijheid, geluk enz.) verbeuren, (door
schuld) verliezen, (boete) beloopen; [plegen,
begaan, zich (straf) op den hale halen]. bey.

ver3efjren.

Wirrlit§est, fcbw. (b.) = verwerkelijken,
verwezenlijken; fidj b. = verwezenlijken, nitkomen. Sertvirtlidsung, w. —, —en = verwezenlijking. Sertvirlutts, — = verbeuring,
verbeurte. bertvir'ren, fd)w. (b.) = verwarren,
in de war brengen, dooreenhaspelen. bertvirrt'
verward, in de war, verbluft. Serb/Wrung,
—en = verwarring, warboel;
verlegenheid; in l3. (ook) in de war.
berWirtfttaftett, fdpv. (1.) = (geld) verkwisten,
opmaken. bertvikblar = uitwischbaar. bey..
Wilt(jen, ftw. (b.) = uitwisschen, weg-, afvegen; einem ems = iem. er een (een mep) geven ; p erwift t' weggewischt, verbleekt.
bertvittern, fdpo. (D .= verweeren, verkleuren,
bederven, vergaan; n erwiftert = verweerd
enz., (van menschen) verloopen, vervallen.
tBevtoitlertutg, to. —, —en = verweering.
bertvittvet
weduwnaar, weduwe ; bie u ..e
Slattigin = de konigin-weduwe.
berwo'nen = (stud.) vermetel, waaghalzig.
benvolysien, Ito). (1.) = (huis) uitwonen;
bertvobtit' uitgewoond. bertoWnen, ftw.
(I).) = verwennen; (some) ontwennen. Ser•
Wabnt'beit, to. — = verwendheid. SertuBb'•
num
— = verwenning. I/Ms/betels =
verworpen, veracht, eerloos, laag, bedorven;
e rw o rf en e(r) = verworpeling. bertvor'ren
= verward, (geestelijk) in de war, (van toestanden) (haast) onontwarbaar, (zeer) ingewikkeld.
Serb's/evenly% /1). = verwarde toestand,
verwarring.
bertvuttb'bar = kwetsbaar (ook fig.), (ver)wondbaar.Sertvunb'barteit, w. — = kwetsbaarheid.
bertvutti ben, fcbw. (b.) = wonden, kwetsen;
erwunb ete(r) gewonde. bertvun'berlid)
= (ver)wonderlijk, bevreemdend berWun'berst,
fd)w. (b.) = verwonderen, bevreemden, verbazen. Serwun'berung, tv. — = verwondering,
bevreemding, verbazing; einen in Z. feten
verwonderen, iems. verwondering opwekken, gaande maken. Sertuun'bung, —,
—en = verwonding, wonde, kwetsuur. berg
Wun'Kett = betooverd. bertviitt'f4ett, fd)w. (b.)
= verwenschen, vervloeken; betooveren. Seri
tviinittung, to. —, —en = verwensching,
vioek; betoovering. bertviirleitt, fd)to. (b.) =
verdobbelen. berWiilten, fcbw. (b.) = verwoesten, vernielen. Sertviiiftuttg, w. —, —en
= verwoesting, vernieling.
bat/blast, Ito,. (b.) = in elkaar frommelen.
beria'gest, !dm. (b.) = versagen, den moed
verliezen, moedeloos worden, vreezen; nevi
3 a g t' = versaagd, moedeloos, bevreesd, angstvallig. Ser&astbeit, — = versaagdheid
enz., schroom, vrees. beratifs itett fic§, fcbtv. (f'.)
= zich vertellen, verkeerd tellen, zich vergissen.
berinlyttett, itto. (1.) = (een rad) vertanden;
(met tanden in elkaar) lasschen. Ser&abltuttn,
w. — = vertanding; tandwerk. bergablen,
fd)tv. (b.) = (wijn, bier) tappen (schertsend ook
van andere dingen); toedienen; vertappen;
lasschen; (Ifttrittn, Zummbeiten uftu.) tappen,
verkoopen. berinetelst, fcbw. (b.) = vertroetelen, verwennen, verweekelijken, bederven.
berintebern, fcbw.
= betooveren.
berusts, w. —, —en = betoovering.
Ito,. (b.) = omheinen, afschutten. leevitiu'•
bung, tv. —, —en = omheining, afschutting.
berie'tftett, fd)w. (b.) =(geld) verteren , verdrinken ;
(tijd) met drinkgelagen doorbrengen. bergelsts•
fatten, [dm. (1.) vertienvoudigen. bevielY.
rest, ftto. (b.) = (op)eten; (voorraden) verbrui-
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ken; (geld) verteren (ook in drankhuizen e. d.),
nitgeven; verteren (te niet doen gaan, doen wegkwijnen); 11c§ b. = verkwijnen, vergaan; vgl.
Priebe. Seriefrrer, m. —s, — = verteerder.
Seraefrrung, w. = vertering, vgl. oer3ebren.
bervieb'nett, fdp. (b.) = aan-, opgeven, (afzonderlijk) noteeren, aanteekenen, konstateeren;
ver-, mistee'kenen ; fide b. = zich (met teekenen)
vergissen, verkeerd teekenen. SerieidrniO, I.
--lee, —fe = lijst, opgave, register, katalogustabel. 2er5eittltuttg, w. = specifikatie; op,
gave; vergissing, fout in de teekening. beryl'.
Ott, ft. (b.) einem dm = iem. lets vergeven;
v. lie! = vergeef me! exkuzeer me! pardon!
berseitrlicb = vergeeflijk. Serbeil)ung, tv. —
= vergeving, verschooning, vergiffenis; um Z.
bitten = vergiffenis vragen; um Z.! = vergeef
me! pardon!
bener'rett, fdro. (b.) — (mond, gezicht) vertrekken, verwringen; tot een karikatuur maken;
v era errt = verwrongen. Seriefrung, lb. —,
—en = vertrekking, verwringing; misvorming,
karikatuur. bevietletn, fcbtv. (b.) = wegmaken,
verspillen, -knoeien, -beuzelen.
23er3irbt, m. —(e)s, —e = afstand; Z. auf (WM)
leiften, tun = van iets afzien, iets afstaan,
lets opgeven; vgl. beriicblen, fdpo. (b.) auf
(2HL) = van iets afzien, afstand doen van lets,
iets opgeven; vg/Mieb ertv 0)1. Seviiebt.
leiftung, w. —, —en = afstand.
I. umie'bett, ft. (1.) = (mond, gezicht) vertrekken, verwringen ; misvormen ; (kind) verwennen,
bederven; (ver)toeven, blijven; [vertragen, uitstellen, op de lange baan schuiven ; dralen;
verplanten]; b., (1.) = verhuizen; fitt b. =
(van hout) scheef, krom trekkers, werken;
(schaak) zich verzoeten, verkeerd zetten; (van
onweer, kruitdamp, wolken) wegtrekken ; (van
rimpels e. d.) weggaan, wegtrekken, verkwijnen;
verge) bid)! = hoepel op! (van uitvoering van
plannen e. d.) vertraagd, uitgesteld, op de lange
baan geschoven worden. II. Sevaie'Oett, 1. =
vertrekking, verwringing; ('t) verwennen, bederven ; [uitstel, vertraging]; ('t) verhuizen,
verhuizing.
bevaie'ren, fd)w. (1.) = ver-, opsieren; illustreeren, Ser5ie'rung, ID. —, —en = ver-, opsiering, ornament versiersel, tool, illustratie.
beraitnInern, fcbtv. (b.) = betimmeren; (mijnw.)
beschoeien; (schip) repareeren. berainlett, fcbw.
(l.) = verzinken, met zink bekleeden; (ijzer)
galvanizeeren; (tim.) zwaluwstaarten. ber4ite.
nen, fcbm. (b.) = vertinnen. Seraitentmg, to. —
= vertinning, vertinsel. beriinb ibar = rentegevend; v. 3u 4 0/0 = rentende 4 (70 . beraittlen,
id)tv. (I).) : eM Stapital v. = rente betalen van
een kapitaal; bas ffielb mit 5 010 o. = 5 0/0 rente
betalen; lid) b. = (zijn) rente (wel) opbrengen.
berainWlid) = rentegevend. Serbittlung, w.
to. —, —en = rente(betaling, -opbrengst),
intrest.
berao'gen = vertrokken, verwrongen; verwend;
(krom)getrokken ; vgl. a er3leb en. beraWgern,
id)w. (b.) = vertragen, verlangzamen, uitstellen, op de lange baan schuiven; liet b. =
vertraagd, uitgesteld, op de lange baan geschoven worden, vertraging ondervinden. Ser.
sWgerung, m. — vertraging. beriolUbar =
aan akcijns, rechten onderhevig. berierfen,
fd)to. (b.) = rechten betalen van; tticbts 3u
v.? = niets aan te geven? Seraortung, w. — —
betaling van rechten. veriolYten, id)til. (i.) —
pruikerig worden, verduffen (fig.). berioOft' —
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pruikerig, ouderwetsch, stijf. SerioWfune, w.
— verduffing, versleuring. beraottrin, fcbtt).
(b.) = in de war maken, verhaspelen. bergur.
sett, Klux (b.) = vertrekken, verwringen. ber.
aiiciten, ici)w. (1.) = verrukken, in geestvervoering, in extaze brengen. Sevaiiefung, w.
—=gestvroin,xaz.
be-rine/ern, icbw.
(b.) = versuikeren, verzoeten; (bie $ille) vergulden. &ring', m. 2--(e)s, ..3ftge = uitstel;
verwend poppetje, troetelkind(je ),liefje ; Otte Z.
= zonder verwijl, onverwijld, im Z. rein, in
93. feten = in gebreke zijn, in verzuim stellen;
es ift Gefabr im Z. = 't lijdt geen uitstel, er
is periculum in mora. SerittgOiletiung, w. =
in-gebreke-, in-verzuimstelling. Sersunkr.
sinfen, $1. = rente wegens vertraagde betaling,
rente voor uitstel. beroWten, id)to. (b.) —
ultrafelen (linnen voor pluksel bijv.).
berffivadt = ver3widt. bevitvatbeln, id)w.
(1) .) — (gwst.) trappelen van ongeduld. bet.
ittieljeln, fd)tv. M.) = vertwijfelen, wanhopig
worden; (an einem: aan iem.) wanhopen; ein
ver3tveifeiter Rampf = een wanhopige strijd;
ber verstvelfelte Nacbbar = die vervloekte buurman; ver3tvelfelt menig = razend, bedroefd
weinig. Sevitueirlung, ID. — = wanhoop,
vertwijfeling; einett in, Sur Z. brengen = iem.
wanhopig maken, tot wanhoop brengen.
beritueirlung6bon = wanhopig. beritueligen
114, fcbtv. (b.) = zich vertakken, zich verdeelen. Sersweillung, w. —, —en = vertakking. berover'gen, id)w. (1.) = klein blijven,
vergroeien. berituidt' = verdraaid, zonderling,
allergekst, netelig. ber5Wiebelt = niet wel
bij 't hoofd, getroebleerd.
Selitato'rittut, 1. —s, .. rien = vesikatorium,
trekpleister.
Selpalian', m. = Vespasianus.
Sel'Oer, w. —, —it = vesper, vroegavonddienst (in de R.-K. kerk); ook ---= Serberbrot,
1. = namiddagboterham, vieruurtje. Serimr.
glode, w., 'Tauten, 1. = vesperklok.berberb,
fcbtv. (b.) = vroegavondboterham eten. Se1'.
Verbrebigt, w. = vesperpreek. Serperseit, w.
= vespertijd.
Seftailin, to. —, —nett = Vestaalsche maagd.
SeitibilV, I. —5, —e = vestibule.
Selnbi, m. —(s) = Vesuvius. befu'bilcb =
Vesuviaansch.
IDeteran', m. —en, —en = veteraan, oudgediende.
Seterinece, m. —s, —e, Seterindearst, m. —
dierearts. Seteriniterat, m. = hoofdkomitee
van de Duitsche diereartsevereenigingen; (ook
een titel). Seterinlieltbute, w. = veeartsenijschool.
Selo, I. —5, —5 = veto; rein Z. gegen elm.
einlegen = zijn veto over iets uitspreken.
23et'tel, w. —, —tt = (oude) slops, totebel.
Seeter, m. —s, —tt = neef (oom-, tantezegger).
Vette/did) = (als) van (een) neef; als neef.
better** lids, fcbtv. (b.) = elkaar neef noemen.
Setterngunit, to. = nepotisme, familiebegunstiging, neefjesmakerij. Setterft§aft, w. —,
—en = neefschap.
Setturin', m. —5, —e, Setturrno, m. —s, . .ni=
vetturino (It. huurkoetsier).
Segation', tv. —, —en = plagerij. Segier'bee§er,
m. = fop-, Tantalusbeker. begie'ren, fd)w. (b.)
= plagen, tergen, voor den gek houden, foppen.
Segierever, la. —, —en = plagerij, fopperij.
23egier'bilb, 1. = fixeer-, vexeerbeeld.
Segier'110a6, 1.; 'ring, m. = fopfiglas, -ring.
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Segierichlofj, 1. = geheim slot. SegierViegel,
m. = fopspiegel. faegierVel, 1. = fopspel,
fopperij.
Seiler' Ob. (spr.: weenier) zie Z3 e fir ufw.
bat. = 33 er g I eit e: vergelijk (vgl.). v. gr. —
verbi gratia, bijvoorbeeld. b. 4. , o . =
um bunb ert: ten (van de) honderd.
bl'a = via, over ; V. TlarfeilIe = via, over M.
Siabutt', m. —(e)s, —e = viadukt.
Siaitifunt, 1. —s = viaticum (teergeld; laatste
Avondmaal voor stervenden).
Sibration', w. —, —en = vibratie, trilling.
bibtie'ren, id)w. (I).) = vibreeren, trillen.
Wee... zie $13e...
vice versa = vice versa, omgekeerd, (been) en
terug.
vid. = vide, zie. ei'bi, 1. —(s), —(s): mit bem
Z. verieben = vizeeren, met zijn visum teekenen, voor gezien teekenen. bibie'ren, Rim.
M.) = vizeeren. tBibintation', w. —, —en,
Sibintalunt, I. —s, —s u. ..ta = ('t) vizeeren;
wettig afschrift. bibitnie'rett, rd)tv. (1).) =
vizeeren, voor gezien teekenen, legalizeeren.
*iv*, 1. —es, —en = (vlk.) beest (ook
scheldnaam). %left, 1. —(e)s = (stuk) vee, dier,
beest.
Sieft'llarittei, w.; ',twit, m. .aubiteilung, iv.;
beitanb, m. = veeljartsenij (diereartsenij);
-arts (dierearts); -tentoonstelling; -stapel.
Sielybeentle, w. = paardevlieg, horzel.
$81eirlIfutter, 1.; .§altung, w.; •lianbel, m.;
Olinblev, m. = veellvoeder ; -bezit (-verzorging,
-houderij); -handel; -handelaar (-koopman).
23ieb'l lforbe, w.; .ftirt, m. = veellkudde; -herder.
*10'0ot m. = binnenplaats voor 't vee, erf
bij den veestal; veefokkerij; -markt. bie'f$14 =
beestachtig, hondsch. 2ieWrite4t, m. =
stalknecht. Sielyntagb, in. = stalmeid.
Siefrittavit, m. = veemarkt. bielyntiiflig =
beestachtig, dierlijk. Sieirmaft, m. = ('t) vetmesten, vetmesting. Siefrnutle, m. = (berl.)
student aan de veeartsenijschool, „veebonk".
eieirttot, w. = veenood, veeschaarschte.
,BiefrbaiOt, w. = veepacht. Zieirfe@tventme,
w. = wed, drinkplaats voor 't vee. Sietr.
feu*, w. = veeziekte. Siefritattb, m. =
veestapel. SieWiterben, I. = veepest. tire''
iteuer, w. = veebelasting. Ziefrtriinfe, w.
= drinkplaats (voor 't vee). *ietrtrift, w. =
(recht van) dreef. Siefl'berfietyrung, w. —
veeverzekering. 23ieirtvagen, m. = vee-,
beestewagen. Marling, m. = weg voor 't vee.
feiefrtueibe, w. = weide. Zieff5oll, m =
akcijns op 't vee. Zietratutt, w. = veeteelt.
Sie0'514tee, m. = veefokker.
bid = veel; n. (5 elb, biefes 13 .. e Melb, mein
n .. es Gelb = veel geld, dit vele geld, mijn
vele geld ; niel(e) Qeute = vele (veel) menschen ;
nicbt n .. es fonbertt n. = niet velerlei maar veel;
(bas ift) n. (um nieces) fdAtter = veel mooier;
bes Outen 3u. D. = te veel van 't goede, Al te
mooi; bes (Buten 3u n. tun = (ook) te ver gaan,
te veel eten; (ir.) it frage v. banal) = 't kan
me ook wat schelen; it weif3 v. wie er 1)eif3t =
weet ik veel hoe hij heet; vgl. 91uf 1) eb en,
reben, riiimen.
bienartnig; 'J iang; 'Mg; .banbig = veelflarmig ; -soortig; -takkig; -deelig (boek).
biellebeutettb = veelbeteekenend, zeer belangrijk, beteekenisvol. bieileft§iiftigt = veel
bezigheden hebbende, met bezigh. overladen.
biel'Ilbelprochen; .bliitt(e)rig; sitiumig =
veellIbesproken; -bladig; -bloemig.
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biel'beutig = voor verschillende uitleggingen,
opvattingen vatbaar, dubbelzinnig.
Ziered, 1. = veelhoek. biel'edig = veelhoekig.
biel'enort4' zie vielerorts. bielerlei' =
velerlei. bielevort6' = op veel plaatsen.
biellai0 = veelvoudig, menig-, veelvoudig,
dikwijls, herhaaldelijk, in menig opzicht;bas
8 ..e, ein 6.. el3 = 't, een veelvoud. biel'•
fratevig = veelvakkig; (bot.) veelhokkig. Wet'.
filing zie vieif ad). %ielliiitigteit, w. — =
veelvoudigheid, veel-, menigvuldigheid, verscheidenheid. bietlarbig = veelkleurig, boat.
biellingerig = veelvingerig. 23itell1atb, I.
—(e)s, —e, Sielliathtter, m. —s, — = veelvlak. bielliiig(e)lig = veelvleugelig. bier.
fOrtnig=veelvormig. Zierfrat, tn. —es, —e =
veelvraat (eig. en fig.).
biel'Iliitig; .fiebentrOlic0; 'Waffle; .geliebt';
.fiettannt' = veellIvoetig (-pootig); -gebruikt;
-geledig; -geliefd (-bemind); -genoemd.
biel'aeOriift = veel, zwaar beproefd ; (fter3.)
veel geexamineerd. biel igereift' = bereisd.
biergeldtartig = (heel) druk. biet'geitaltig =
veelvormig, verseheiden. 2ielgbtterei', w. — =
veelgodendom. biel'griff(e)lig = veelstijlig.
Zierbeit, w. —, —en = veelheid, -vuldigheid,
menigte. Oiel'Oetvittaft, w. = heerschappij
van velen, polyarchie. Zienofer, m. —s, — =
veelhoevig (dier).
biel'iiiitrig = veel-, langjarig.
biet'llantig ; .fernig; .flapOig; .füpfig; .tOrttig
= veellihoekig (-zijdig); -kernig (-pittig);
-vliezig; -hoofdig; -zadig.
bietteirOf = misschien, wellicht, allicht.
R3ielliebAen, 1. —s, — = filippine (amandelspel).
biel'utal(6) = veelmaal(s); id) bante u. = ik
dank u wel zeer. bietIttalig = herhaald.
Ziettnattnerei', w. — = veelmannerij, polyandrie. biel'utannig = veelmannig, -helmig.
bielmeite = veeleer, liever, eer, integendeel ;
nitt fofebr ... ate n. = niet zoozeer ... als wel.
biel'nantig = veelnamig.
biellIblialift, .belig = meerilfazig; -polig.
Siel'rebner, m. = veelprater. bierreibig = uit
veel rijen bestaande, met veel rijen; (halesnoer) veelvoudig.
biel'Iltagenb; Lining; . 1autig; .itiulig, .1tbalig
=veellIzeggend; -snarig; -zadig; -zuilig; -schalig.
SiefleOveiber, m. = veelschrijver.
bielleitig = veelzijdig; afwisselend; (kennis e. d.)
veelz.; (personen) veelz. (ontwikkeld).
biel'Illithig; .10altig; .104ig; .1.braMig =
veenlettergrepig ; -spletig; -puntig; -talig.
biellittimmig; .teilig; .tOttig, onttfaffettb —
veellIstemmig; -deelig; -tonig; -omvattend.
biel'umtvor'ben = zeer gevierd.
biet'llbevigitenb (.berfOretfonb); .berntilgettb
= veellIbelovend; -vermogend.
Zieltveiberei', iv. — = veelwijverij, polygamie.
biellvittf(e)lig = veelhoekig. Ziertvifler, m. =
veelweter. biergiingig = veeltongig, -talig.
I. bier = vier; (wit finb) unfer D. = met z'n
(met ons) vieren; 3u n .. en (fommen) = vier
aan vier, met z'n vieren; tale n .. e (non fit)
ftredett = handen en voeten, de vier voeten
uitstrekken, met de beenen in de lucht, voor
flood liggen; auf alien v .. en geben, frieten =
op handen en voeten loopen, kruipen; mit
n .. en falgen = met de vier rijden. II. Cet,
w. —, —en = (de) vier ('t cijfer).
bier'llannig; .beinig = vierilarmig; -beenig
(-voetig, met vier pooten).
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Sier'btatt, 1. = vierblad; ook
53ierpaf3.
bier'llbliitt(e)rig, .bluntig; abitnettlional';
.brtiOtig = vierilbladig; -bloemig; -dimensionaal ; -draadsch (-dradig).
We're zie later I.
1. = vierhoek, -kant. bier'edig
vierhoekig, -kant(ig). bie'relang fabren =
met de vier rijden. 23ie'rer, m. —s, — = (cijfer)
4; viercent-, vierduitstuk; vierman; een van
vierde (regiment) enz. %Sie'rergefonnu, 1. .--vierspan. bie'rerter = vierderlei, -hande.
Sie'revang, m. = vierspan. bier'fa0 = viervoudig, -maal; bas e, ein Z.. es = 't, een
viervoud.
bierliftit§erig; .farbig; . ffng(e)rig = viedvakkig (bot.: -hokkig); -kleurig; -vingerig.
1. —(e)s, —e, Sieritiitbner, m. —s,
— viervlak. = viervleugelig.
bier' f iirf t, m. = viervorst, tetrarch. Sier'.
= viervoetig dier, viervoet
f Tier, m. —s,
(e. d.). = viervoetig. m.
zie Zierf ii 13 e r. Sier'Reftiattn, 1. = vierspan.
bier'llgeftaltig; . glieb(e)rig; .griff(e)lig =
vierfIvormig; -ledig ; -stijlig.
Sier'groltbenftiid, 1. • = viergroschenstuk.
vierhandige. bier'.
Sier'biinber, m. —s, —
btinbig = vierhandig. Sier'Oerrft4aft, no. =
tertrachie, heerschappij van vier personen.
bierOutt'bert = vierhonderd. bierbutt'bertfte
(ber, bie, bas) = (de, 't) vierhonderdste.
vierhonderdste (deel).
Sierbutt'bertftet, 1.
bier'ilitibrig; =fauna; stta0big; stOnfig; .labbig
vierlIjarig; -zijdig (-kant); -vliezig; -hoofdig;
-lobbig.
m. —s, —e = vierde, vierendeel,
verrel, kwart.
viermaal. bieentalig = viermaal
bieentat
herhaald, viervoudig. bieentiinnig = vierhelmig, -mannig. Siev'maftlibiff, = viermaster. biermo'natig = viermaandsch. bieruto'natticb = viermaandelijks(ch).
Siev't)af, m. = vierpas (in 't Got. ream).
23iev'4tiinber, m. —a, —, .Oftinbige $ix:atone=
vierponder.
bier'llecib(e)rig; .rub(e)rig; .faitig ; siaulig =
vierliwielig; -riemig (-riems); -snarig; -zuilig.
bier'ftftrOtig = stoer, robuust, vierkant, pootig.
bierlIfeitig; .111618; sOnitia=vierlizijdig;
-lettergrepig; -persoons ...; -spletig (ook: met
4. kolommen druks). bier'1Winnig = vierspannig, met 4 paarden (bespannen) ; fabren —
met de vier rijden. bier'1014ig = vierpuntig.
van 4 cijfers. bieritimutig =
vierstemmig. bierltadig = van vier verdiepingen. nierltroObig = van vier strofen of
koepletten. bieritfinbig = vierurig.
kwart, vierde.
23iert, 1. —(e)s, —e
= vierdaagsch. Sierlattb, m. —
quadrille. biertauleub = vierduizend. biers
taulettbite (ber, bie, bas) = (de, 't) vierduizendste. tiertaulettbftel, 1. = vierduizendste (deel).
bier'te = vierde. nicetebalb' = vierdehalf.
niev'teiten, fcbw. (b.) = in vieren verdeelen ;
vierendeelen. = vierdeelig, in
vieren verdeeld. *ier'tel, T. —s, — = vierde
(deel), kwart; 25 stuks; kwartier ; wijk; ein u.
l3funb, eine v. 931eile = een kwart pond, mijl
(maar: bas Z. einer Odle); ein 513 auf eins
= kwart(ier) over twaalf ; bret Z. auf eine —
kwart(ier) voor edn; (wir baben) erftes =
eerste kwartier. 23ieetelbegen, m. = kwartvel.
Sierletbufe, w. = kwarthoeve. SiertelIabe,
r. = kwartaal, drie maanden, trimester.
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Dierteliairrig = van drie maanden (lang),
driemaandsch. niertelitiOrlitb = van drie
maanden, per kwartaal, alle 3 maanden, driemaandelijks(ch).
Sierlentneite,
'note, tn.; .0aufe,
..bfunb, 1. = kwartIlmij1; -Hoot; -rust; -pond
(vierde pond, verrel).
Sieritel6fterr, inteifter, m. = wijkmeester.
Siertelitun'be, w. = kwartier (uurs). niertel.
ftiin'big = van een kwartier (lang). niertel.
= om 't kwartier, elk kwartier.
Sierleilltaft, M.; -ton, m.; .tonne, w.; .tvens
bung, w .; . aentner, m. = kwartllmaat; -toon;
-ton ; -draai (-zwenking); -ton.
bieftettb = ten vierde. bier'unbacbt&ig *qty. =
vier en tachtig enz. Sie'rung, w. —, —en =
vierkant, -hoek, kwadraat, kwadratuur; (bk.)
viering.
Sier'berbattb, = vierbond. Z;ietbiev'teltaft,
m. = vierkwartsmaat. Siertualbltiitter see',
m. = Vierwoudsteden-Meer. bierloint(e)tig =
vierhoekig. bierluOtbentlid) = van vier weken;
alle vier weken, om de vier weken, vierwekelijks(ch). bierloOtbig = vierweeksch.
bierlaitig = viertandig, -puntig. 2ier'3abt, w.
= getal vier, viertal.
bier'llsOttig; .5e#ig = vieriltandig; -teenig.
bierleOtt = veertien. Sieeiebttenber, m. —s,
— = veertienender (pert met 14 takken).
veertiendaagsch. bier'iebnte
bier'gebtittigig
(ber, bie, bas) (de, 't) veertiende ; .2ubtrig
ber Z., Qubnlig XIV. Lodewijk de V. (XIV).
Ofeebebntei, 1. = veertiende (deel). bier'.
getintettO = ten veertiende. t;ierleiter, m. =
(vierregelige) strofe. bieneitig = vierregelig.
bier'aig = veertig ; er bat bie binter bem
%Men (if); (er ift) tief in ben Z..en = diep
in de 40. Siregger, m. —s, — = veertiger,
veertigjarige, lid van den Raad van Veertigen,
een van 't 40ste (regiment); in ben v. Zabren =
tusschen 40 en 50 jaar, tusschen '40 en '50.
= veertigjarig. bier'bigfte (ber
bie, bas) = (de, 't) veertigste. Sier'aigftet, f.
—a, — = veertigste (deel). bier'aigftettO = ten
veertigste. = veertigdaagsch, van
40 dagen. bier'aintig = vierpuntig, -tandig.
SieWbotote zie Zeitsbobne.
tigitatte, w. — = waakzaamheid.
w.
vigilie (nachtwaak, (ILK.) vooravond
van een hoog feest, nachtelijke zielmis var de
begrafenis). bigilie'ren, icfm. (b.) = vigileeren:
oplettend uit-, toezien.
Signette (spr.: vienjette), —n vignet.
Sitar', tn. —s, —e = vikaris, plaatsvervanger,
hulpgeestelijke.
Sirariat, 1. —(e)s, —e = vikariaat, vikarisambt, -plaats. bitar(i)ie'ren, id)w. fur
einen voor iem. waarnemen, iem. vervangen.
Sirter, m.
Victor. Sifto'ria, w. = Victoria;
Z. ftlefien = schieten om de overwinning to
vieren. Sittori'ne, w. = Victorina.
Sittualien, X31.= viktualien, levensmiddelen.
Sittuailienbiinbler, m. = kruidenier, handelaar
in comestibles.
3il1en
villa, landhuis.
ZHU, w.
Sitteggiatur' (spr.: wieledzjatoer), tv. —, —en =
villegiatuur, ('t) buiten-wonen.
Sitlenlibatt, m.; .totottie, w. (-biertel, 1.) —
villalibouw; -wijk (-kwartier).
Vincentius.
Siteceng u. Sincette, m.
Sinbitation', w. — = vindikatie, aanspraakmaking, opeisching. binbiiie'ren, 1d)w. (b.)
vindiceeren, opeischen,
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bintulie'ren, fcbto. (b.) = verbinden, verplichten;
vinfulierte Znbaberpapiere = buiten omloop
gestelde, onoverdraagbare toonderpapieren.
SInletts it. Siniett&', m. = Vincentius.
23fola, to. —, . . lett = (oud) alt-viool. Stole, to.
—, —n = viooltje; altviool. biolett' = violet,
paars. Ziolitt'bogen, m. = strijkstok (voor
viool). SioWne, w. —, —n = viool. efolinift,
m. —en, —en = violist.
efolin'taften, m.; .noten, $1.; .quartett, T. —
vioollikist; -muziek; -kwartet.
Sfolin'llfaite, to. ; .141iiffel, m.; Efo1o, 1.
vioollIsnaar; -sleutel; -solo.
efolin'Illbieler, m.; .ftintme, w.; ibirtuole,
m. = vioollispeler; -partij ; -virtuoos.
*folotteetti (spr.: viol6tsiell), I. —s, —e =
violoncel, cello. Sioloneellift, m. —en, —en =
(violon)cellist.
Si'Oer, tv. —, —it = adder.
*Fantod (uitspr. Fr.) = virement ('t overbrengen van een bedrag van een deel van 't budget
naar een ander; (hand.) verrekening).
nivel', m. = Virgilius.
eirenfa, w. = Virginia. eirgiltiatabal, m.
= Virginia-tabak. eirgi'nfett, 1. = Virginia.
birgiltife0 = Virginisch.
eirfritintme, tv. = viriele stem (ten voile
geldige stem van ieder kiezer afzonderlijk).
birtneW = virtueel.
SirtttoW, eirtuole, m. .. o'Ien, ..olen =
virtuoos. eirtuolftitT, w. — = virtuoziteit,
kunstvaardigheid.
birnienti = virulent, (ver)giftig (vooral van
bacillen). Sirttlens', w. — = virulentie.
Orin, 1. —s, — = visa zie OiTum.
vis-a-vis' (spr.: viezavie) = vis-a-vis, tegenover. ZifabfW, 1. —, — = vis-à-vis, overbuur.
*Mee, 1. —a, —e = vizier (aan helm, getveer);
einen auf bem . Z. babett = iem. in 't vizier,
in 't oog hebben. bilie'ren, Ito). (b.) = vizeeren
(voor gezien teekenen) ; roeien („ijken"); aanleggen, mikken. Sifie'rer, m. —s, — = ijker.
Zifieegelb, I . = ijkgeld.
eillevilfortt, 1.; .linie, w. = vizierijkorrel ; -lijn.
*111e'rung, w. — = vizeering; ('t) aanleggen,
mikken; ijk.
%Won', to. —, —en = vizioen, verschijning,
fantazievoorstelling, vizie.
I. biliontie (Mi.) = vizionnair, fabtastisch.
II. *Monk', m. —s, —e = vizionnair, geesteziener, fantastisch droomer.
Sifitation', w. —, —en = vizitatie, onderzoek,
doorzoeking. *ifitalor, m. —s, ..to'ren =
viziteur, keurder. Sifile, w. —, —tt. = viziete,
bezoek. *111'tenfarte, w. = vizietekaartje.
bffitfe'ren, Ito). (b.) = viziteeren, onder-,
doorzoeken, keuren.
Silta, to. — = „zicht": a vista = op zicht, op
vertoon (van een wissel).
WW1' = visueel, gezichts.. . *VIM, 1. —s,
.. fa u. —s = visum.
Vi'sum reper'tum, 1. —, ..sa ..ta = visum
repertum (verslag over de bevinding van de
lijkopening).
bite = vitaal, levenskrachtig, levens .. .
*Unified', m. — = vitaliteit, levenskracht.
vitamin', 1. —s, —e = vitamine.
WOW (spr.: vietsieus) = vicieus, verkeerd,
slecht, verdorven.
Sitra'ne (spr.: . . aazje), w. —, —rt = vitrage.
*itrrne, w. —, —n = vitrine (glasachtig oogvocht; glazen kart met uitgestalde voorwerpen).
vitriol', tn. u. I. —c, —e = vitriool bitrial'.
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nag = vitrioolachtig. SitrioVerbe, to. =
vitrioolaarde. Oftrfol'geift, m. = vitrioolgeest.
bitriebaltig = vitrioolhoudend.
tititiroillOiitte, tv.; .61, 1.; -faun, w. = vitrioolll.
stokerij; -olie ; -zuur.
OfCtiputili, m. = Vitsliputsli (oorlogsgod v. d.
Dude Mexikanen).
bib = opgewekt, funk, levendig. bi'bat! —
vivat 1 (hij) lave! Sibilettiote, w. —, —en =
vivisektie.
Srieabntiral, m. = vice-admiraal. eilefelb.
Umbel, m. = sergeant-majoor(-instrukteur),
vaandrig. Silegraf, m. = vicomte.
eilelltattsler, m. ; .161tIg, m.; stattfut, Itt. u. a. =
vicellkanselier ; -koning; -konsul e. a.
ei'aebafrt, tn. = gerant, opzichter.
Siiittal'Ilbabn, w.; . betrieb, m.; iftrate, to.;
(-iven, m.) = buurstilspoor; -verkeer; -weg
(bijweg, die straat-, postweg is).
Siblunt, m. —(e)s, —e = vidame (plaatsvervanger van een met wereldlijke goederen beleenden
geestelijke).
b. 5. = 13 origen 3abres: van 't vorige jaar.
eltiltte zie Wlaml&nber. blirtnig zie
fletmift.
MO, Slid, I. —es, —e = vlies, vel, yacht;
bas golbene Z. = 't gulden vlies.
Zlirlingett, 1. = Vlissingen.
bin.— notmittags.b.9)1.—notigengRonats;
van de vorige maand. ii. o. = n on ob en.
Sollel, m. —z, ZOgel = vogel; frig Z., ober
ftirb = (je hebt te) kiezen of (te) deelen;
jebem Z. geftillt rein %eft = iedereen vindt
gewoonlijk zijn eigen woning de mooiste;
ben Z. abfcbief3en = den vogel (af)schieten,
't baste, den (hoogsten) prijs winnen; luitiger
Z. = vroolijke klant; er bat einen Z. = hij is
niet (erg) snik; vgl. I o le, 6 cbnab el. So'nefart,
w. = vogelsoort. So'gelbatter, m. (u. 1.) =
vogelkooi. So'nelbeerbaunt, tn. = lijsterbes(seboom). Soigelbeere, w. = lijsterbes.
Solleibefie, w. = valkejacht. 66'neltOen, 1. —s
— = vogeltje.
So'nellibenter, m.; -beuterei (-beutung), w. =
vogelllwichelaar ; -wichelarij.
So'gelbunft, m. = musschehagel, -stof. So'nel.
fang, m. = vogelvangst, -jacht. *irgelfiinger,
tn. = vogelaar. So'fiefftinte, w. = jachtgeweer,
vogelroer. So/gelling, m. = vogelvlucht.
bo'gelfrei = vogelvrij; (zelden) zoo vrij als een
vogel; fur o. erflaren = vog. verklaren. Zirget.
WI, m. = vogelpoot; (plant) vogelpootje.
ea'gellIfutter, 1.; -garu, I.; .batt6, 1. = vogelilvoeder (-voer); -net; -huis (volibre).
Zsrgelliede, w. = broeitijd; -kooi; voliere.
Soigettorb, m. = vinkebaan. So'fieltafig, m.
= vogelkooi. So'nelffrfttbaunt, m. = vogelkers-, kriekeboom. So'nettirfcbe, w. = zoete
kers ; vogelkers. *o'nettoje, w. = eendekooi.
So'nettlfunbe, w.; -feint, m. = vogellikunde
(ornithologie); -lijm (marentak, mistel).
So'gelntaierieft, tn. —(e)s, —e, .ntieve, w. —,
—n = (een plant) muur, murik.
So'gellitniUb, w.; .ntift, m., .neft, I.; -net, 1.;
-met, to. = vogellImelk; -mast; -nest (plant:
-nestje); -net; -orgeltje.
So'nelperibettibe, w. = vogelperspektief,
-vlucht; aus ber Z. (ge3eid)net) = in vogelvlucht.
*o'nellIbfeffe, w.; .fctjau, to.; 44atter, m. —
vogellIfluitje ; -wichelarij (-vlucht); -wichelaar.
So'nel llitb eur4e, w. ; s icrifefsen, I. = vogeliiverschrikker (ook fig.); -schieten.
Zirgeifttrot, I. = musschehagel. eo'nellOittne,
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W. = vogelspin. Zo'aelitange, w. = vogelroede, -stang. Zo'gelftellen, 1.
vogelvangst.
m. = vogelaar.
%Wee
Sogef .Stvauff=143olitil, w.; :Reglement, 1. =
struisvogelllpolitiek; -reglement.
JElo'ficiftvicb, m. = ('t) trekken van de vogels;
tijd van 't trekken. Zoigeltvide, w. = vogelwikke. 23o1geisucbt, to. = vogelteelt.
Zone/fen, 431. = Vogezen.
m. —s, — = vogelaar.
Sog
Moat, m. —(e)s, Sagte = voogd (in zeer alg.
zin van: bestuurder, administrateur, beschermer
enz.; zoo in allerlei samenstellingen en dan ook in
plaats van deze, bijv. )3ogt = 2anbuogt,
Stabtoogt enz.).] Zogter, w. —, —en = gebied (ambt, wooing) van den g:1 o g t; (sours)
gevangenis. boateilid) = onder ('t ressort van)
den I) o g t staande.
Sora'bel, w. = woord(je). Sofa/bet=
buck Solabulav', 1. —s, —e woordjesboek,
vocabulaire, woordelijst.
23otal', m. —s, —e = klinker. Zotalitation',
—, —en = vokalizatie aanbrengen van
klinkers); zangoefening met enkel klinkers).
boialifie'ren, fcbtv. (b.) = vokalizeeren. Sofa'.
tongrt, 1. = vokaal koncert. Zotat'utuffr, w.
= vokale muziek, zang.
Zolation', to. —, —en = vokatie, roeping.
8otatib', tn. —s, —e = vokatief. 2orati'bu4,
m.
.. ne u. vi = snaak, slimmerd.
vol. = volumen: deel.
Zolatte (spr.: volan), m. —s, ----s = volant.
1. —s = Volapiik, wereldtaal.
Zolie've (spr.: voliire),
—, —It = voliere.
Zolt, 1. —(e)s, 'Taller = yolk, natie, menigte,
troep; vlucht (patrijzen); zwerm (bijen).
bolt/arm = volkarm. SalErben, 1. —s, —
= volkje.
ZallerlIbelcbveibutta, w.; .buttb, m.; .bunb6vat,
m.; m.; gfuttbe, w. ; .vet§t, 1. = volkellbeschrijving (ethnografie); -bond; -bondsraad;
-krijg ; -kunde; -recht.
volkerechtelijk.
bOrterverbtlif4
fitaft, W. = volk(stam). ZiillevfcblaMt, w. =
Volkenslag (bij Leipzig, Okt. 1813). S011ev.
Wanberang, w. = volksverhuizing. bblitiftb =
nationaal, yolks...
= populair,
yolks
boIt'veir0 = volkrijk.
SollCiabftinttnuna, tv.; .antualt, m., =armee,
w.; . aufratim m. = volkslIstemming; -advokaat
(zaakwaarnemer) ; -leger ; -oproer.
ZoltOlaufftanb, m.; .attObrud, tn.; =bout to. =
vollcsllopstand; -uitdrukking; -bank.
ZolfO'beauftvagte(r) = volkskommissaris.
ZoltClbefcblufs, m.; .bud, 1.; •bitttev, m. =
volkqbesluit; -boek; -dichter.
Soltalibir4tung, w.; .entfeib, m.; .0°6, 1.;
.feittb, m. = volkslidicht; -besluit (plebisciet);
-epos; -vijand.
= volksvijandig.
Soltnfert, 1.; :gel% nt.; .gefaug, m. = volkslifeest; -geest; -(ge)zang.
SolfOlgetniibl, 1.; g alaube, m.; .gunft, w. =
volksllgewoel; -geloof ; -guest.
Solr011baufe, m.; 1.; .0ertf4aft, tv. =
volksfihoop; -leger ; -heerschappij (demokratie).
Solinflaffe, w.; glebver, m.; .leleftalle, w. —
volksliklasse; -onderwijzer; -leeszaal.
23oll6/litieb, f.; =mann, m.; stntive4en, 1. =
volksillied; -man; -sprookje.
= populair, yolks .
SolWIltnelobie, w.; .menge, w.; .poefie, to. —
volksilmelodie (-wijs); -menigte; -poezie.

vollenben.

Sollblivebtter,
; gregierung w.; g fai§e,
=
volkstiredenaar; -regeering; -zaak.
SolfOliage, tn.; .14ii0t, w.; .10tift, w.;
/*bale, w.
volksilsage; -laag; -geschrift;
-school (openbare lagere school).
SollWlicftullefger, m. = openbaar onderwijzer.
SoltO'Kultvelen, 1. = openbaar lager onderwijs.
vSolfOlifitte, w.; ofbvac4e, w.; qtauttn, m. —
volksilgebrulk; -taal; -stam.
ZoltWitintate, tv. = stem van 't volk.23off6'.
ftintutung, tv. = stemming onder 't yolk.
SollWtvibutt, m. = volkstribuun. Solftilutn,
1. —(e)s = volksaard, -karakter, nationaliteit.
boliWttitneln, icbtv. (b.)
overdreven populair
doen. = nationaal, populair,
yolks... 23o1Wtiiiitlit§teit, w. = nationaliteit
enz.
ZolWitunvuOen, 131.; •unterviitt, m.;
m.; gbevianitttlutta, W.
volksfionlusten
(-woelingen); -onderwijs (0. L. 0.); -vereeniging ;-vergadering (-bijeenkomst).
bolfWbevirdablit§ = populair.
Soltnbertveter, m.; sbertvetung, w.;
m. = volksHvertegenwoordiger ; -vertegenwoordiging ; -wil.
m.; •Wirtgaft, w. = staathuishoudilkundige (ekonomist); -kunde(-ing).
bollalvirtiebaftlitt = staathuishoudkundig.
3olf6InivticijaftOlebve, to. = staathuishoudkunde, ekonomie.
6010'lltbut,
.5Ablung, w.; . seitung, w. =
volksjiwoede; -telling; -blad.
boll = vol, gevuld, geheel; dronken; eitt (beficbt
v . er 9tarben, D. von Jtarben = vol litteekens ;
er ift nod) gang o. bctoort = is er nog geheel
vol van; ber eaal irt er 2eute, v. von
2euten = vol- menschen; er rtedt gang v. von
Oefebid)tett = hij zit vol verhalen; bie 91ugen
1teben v. Zriinen, ber Zilcb liegt v. Zikber (ii);
eine v . e Stunbe (1!); matt nimmt ibn nicbt fur
v., man liebt ibn nid)t fur v. an men ziet
hem niet voor vol aan; bas Maul (ben Munb) v.
nebmett = opsnijden, pochen; aus bent v .. en =
nit een ruime bears, uit een overvloedigen
voorraad, volop, in de ruimte ; aus bent v .. en
leven = volop 't leven genieten; v. unb gang =
geheel en al; vgl. 0 eig e, bats, Loge. bollaur
= volop, ruim; ten voile; v. gu tun baben =
ruim wog( hebben. betaftig laben = schip)
geheel vol laden. bollaufen,
(1.) = volloopen.
Zoll/bab, 1. = vol bad. Zoll/babtt, tv. =
hoofdlijn, spoorweg le klasse. *oll'battb,
m. = verschillende deelen in 66n band. Soli'=
bavt, m. = voile baard. Soll/bauev,
eigengeerfde (boar). boll'bevecbtlat = ten
volle grechtigd, volwaardig. boll'beveiten, Id)m.
(b.) = volledig uitrusten. m. =
vol bezit; fin Z. = in 't volle bezit. Soll'bfut,
1. —(e)s, —e, =blister, m. —s, —
volbloed(paard). boll'bliitia = volbloedig.
= volbloed(paard). bollbrin'aen,
bferb,
nut. (b.) = volbrengen, uit-, volvoeren. toll=
= volbrenging enz. boll'.
brin'aung, W.
biivtig = van dezelfde ouders, vol.
Soll/banot, m. = volle (stoom)kracht; Z. oar:
warts, rildwiirts = voile kracht vooruit,
achteruit.
t — = volheid, overvloed; vollemaanj.
boll'eingepOlt = volgestort, -gefoerneerd.
bollen'ben, icbro. (l.) = voleind(ig)en, -tooien,
afmaken; er bat vollenbet = is gestorven;
a ollert'b et = voltooid; -maakt; vgl. Zatictobe.
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boll'enb6 = geheel (en al), volkomen, totaal;
ook nog. gotten'bung, tv. — = voleinding,
voltooiing; volmaaktheid. gOtterei', w. —,
—en = zwelgerij, brasserij.
botitiiO'vett, Ict)w. (b.) = volvoeren, -brengen,
uitvoeren; ook = v erf fib r en 3. gotrgetiibt,
1. = vol gevoel, volheid (des harten). Stage.
bat, m. = vol gehalte. gott'gettuil, m. = vol
genot. bott'geptvaitt, .geitaitt = volgepropt;
volgestopt. gott'gernatt, w. = volstrekte, voile
macht. bottigetoit§tig = volwichtig, (ook fig.)
degelijk enz. bott'ge3atitt(es Slapital) = volgestort kapitaal. boll'etttig = ten voile geldig;
onwraakbaar (bewijs).
1)(41'0444g = geheel behaard. 6011/§after, m.
—5, — = hoofdelijk schuldenaar. bottlialtig =
van goed gehalte. gott'toit, w. — = volheid.
gartering, m. = voile haring.
bOtilig = volledig, vol; geheel (en al). volmaakt,
totaal. goll'inbatautent, I. = volledig endossement.
botrigitoig = meerderjarig. gott'iliOrigteit, w.
— = meerderjarigheid.
ingtrontimen = volkomen, -maakt; boll'tom.
men = (v1k.)ruim (kleed); korpulent. gottlotn'=
mentoit, w. — = volmaaktheid. bottlarnig
= volzadig, vol korrels; (van leer) goed generfd.
goll'fratt, w. = voile kracht.
botrlattig, *tauten, 41)4 zie vollaftig enz.
bottlitacben, 'dm. (b.) -----voYmaken,(aan)vullen;
(de maat) vameten, , -maken ; fie0 b. — (berl.)
zich bevuilen. 2o11'inat4t, w. —, —en =
volmacht; in Z. = per prokura. gartnatitt.
Reber, tn. = volmachtgever. gottlitatttalc§ein,
m. = machtiging. gott'mitt§, w. voile
melk. Sorrinonto, m. = vollemaan. Soll'inonb.
gel*, 1. = vollemaansgezicht.
golloO, 1. = heel lot.
boll'otropten, boll'autnett, fcbtv. (1.) = volproppen, -stoppers.
inittilaftig = heel sappig, vol sap. goll'Ichitt,
1. = volschip, drie tot vijf masters voerend
fregat. bottlittitig = in 't bezit van alle
zintuigen (zijnde). gottlitping = .13 e r 1 amm.
lung. bolt`toblen: einem bie Zucbre(n) v. =
iem. afranselen, wat voor de broek geven.
gottiOur, u). = normaalspoorwijdte. boil''
Iiiltrig = met normale spoorwijdte ; u .. e
Babn = normaalspoorweg. boll'Itiinbig =
volledig, geheel, volkomen, kompleet; um bas
Unglild v. 3u mad)en = tot overmaat van
ramp. goll'itiittbigreit, w. — = volledigheid.
bollittintinig = volstemmig. batitreerbar = to
voltrekken. bollitreelett, fd)w. (b.) = voltrekken, ten uitvoer leggen; [uitvoeren].
gottftrecifer, m. —s, — voltrekker, uitvoerder. *otiftveclung, to. —, —en = voltrekking, exekutie. gottitreauttg4bertaOren,
1. = exekutie.
tiottlOnenb = (helder) klinkend; (van rijm)
vol, rijk.
gat'bertantintung, w. = voile (voltallige)
vergadering, plenum.
gotrMert, M. = voile waarde. bartoertig =
volwaardig, de voile waarde hebbende. twit'.
witttig = volwichtig, van vol gehalte.
bott'Atilig = voltallig. goll'iaOlung, w. =
volledige, geheele betaling; volstorting. bolt.
ieiWitet = volteekend. bottaiebett, rt. (l.) =
voltrekken, uitvoeren, ten uitvoer brengen;
bekrachtigen; lift b. = plaats hebben, zich
afspelen; v . . be Oetvai = uitvoerende macht.
gatiieliting, W. — = voltrekking, uitvoering.
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gottlielmitgfigetbalt, ID. = uitvoerende macht,
gating', tn. = ('t) voltrekken, uitvoering.
gottitigrauble4ut, .rat, m. = uitvoerend
komitee.
gOtontiie (spr.: —M..), m. —s, —e=volontair.
Solt, I. —s, — = volt (el.); 2 Z. = 2 volt.
gottairia'ner, m. —s, — = Voltairiaan.
bollaildi = voltaasch, galvanisch ; v . . e Setulekolom van Volta. gottameler, 1. (u. m.) =
voltameter.
Sete, w. —, —tt. = voile (wending, zwenking
in de rijkunst; kunstgreep met de kaarten);
bie Z. fcblagen = behendig de kaarten verwisselen, goochelen.
gottigeur (spr.: voltizjeur), m. —s, —e = voltigeur.boltigie'ren, (spr.: . .zjieren),fcbtv. (1.) =
voltigeeren. gottigier'Oterb, I. = (gym.)
springpaard, houten paard.
gottuteler, I. (u. m.) = voltmeter.
golubilittit, w. — = beweeglijkheid, radheid.
gotit'uten, 1. —s, — u. „mina = volume(n),
inhoud, omvang; boekdeel. bottottittOW =
volumineus, omvangrijk.
bom = c Ott bem. bom Oun'bert = van de
honderd, procent.
boutie'ren, fcbtv. (b.) = vomeeren, braken.
gontitib' I. —a, —e = vomitief, braakmiddel.
bon, 4310. mit Zativ = van; v. oben, v. unten,
v. innen, v. auf3en (10; v. jenreits bes 92eeres =
van gene zijde van de zee; nom Norgen Ms
Sum 9.1benb = van 's morgens tot 's avonds;
nom Montag bis Sum ireitag = van Maandag
tot Vrijdag; D. DIten Ms EBerten = van Oost
tot West; v. beute an, u. ba an = van vandaag
af, v. toen af; er rebet v. mir = van (over) mij;
ein Baum v. 3 Wur3 tin Zurcbmeirer = van 3
voet in doorsnede ; einer, einige v. ben 93liinnent,
bie betlfte v. bem Silber, ber jiingite v. ben Zni.
bern (alle l!); er ift fein ireunb v. langen Reben
= van lange redeneeringen; eine %rt v. Ralf =
een soort (van) kalk; ein Scbimmer v. Ebrge.
fill)! = een zweem van; gro13 v. aBucbs = groot
van gestalte; icy Jenne il)n v. 13erfon, v. tin.
geficbt = van persoon, v. aanzien; en Scburfe
v. (einem) 8ebienten = van een bediende;
bie 91usfilbrung v. Unternebmungen, bie Rot
v. Zaufenben, er bat leinen Zegriff v. biefer
Sage (alle 1!); door: ber Zaum wurbe Dom
03inbe umgeriffen = door den wind omgerukt;
icb Jaffe mir nicbts von ibm befebIen = door
hem bevelen; op: v. neuem = op nieuw;
zonder voorz.: u. je ber = altijd; v. lbrunb
aus = geheel en al.
boneinan'ber = van elkander, vaneen. bonito'.
ten = noodig, van noode. bonitattett: v.
get)en = vorderen, opschieten; rul)ig v. gei)en =
kalm zijn gang gaan.
I. bor, Fl3rEtix mit Zatio unb 9111. = voor: er
rtebt v. mir, er füllt v. mir nieber (11); er gel)t
v. mir ber = voor mij uit; er fliebt v. mit,
er erfcbien v. bem %Utter, er nat)m ben but
v. mir ab (11); rid) Dor einem bentiitigen =
zich voor iem. vernederen; einen v. feinem
ieinb 1d)titen, veriteden (11); er fdrcimt,
fiircbtet rid), erfcbridt v. mir = schaamt zich,
vreest, schrikt voor mij; 9Icbtung, (Ebrfurd)t v.
einem baben, bier finb mir rider v. ber Oefabr
(11); v. alien Dingen, v. allem = vO6r alles, in
de eerste plaats; er lam v. mir an, v. brei
Zagen war er bier (11); — er ftellt rid) v. mid) -.-hij gaat voor mij staan; er fcblug rid) v. bie
Stirn = voor 't hoofd; bie 43ferbe v. ben
1lagen Ipannen (ii); kb rtarrte trbumenb v. mid)

nor.
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bin = staarde droomend voor mij nit; boven:
bu bait ben Zor3ug V. ibm = de voorkeur boven
hem; lid) v. alien aus3eidmen = zich boven
alien onderscheiden ; Oewalt gent v. Red)t =
geweld gaat boven recht; buiten: er wobnt v.
ber etabt = buiten de stad; door: er liebt ben
Falb D. tauter odumen nicbt = hij ziet 't bosch
niet door al de boomen, hij met alle bizonderheden en daardoor 't geheel niet; onder: einem
D. bie 9lugen fommen = iem. onder de oogen
komen ; op: er bat nid)ts u. bir noraus = hij
heeft niets op u voor; van: er itarb D. bunger, D.
Wroit = van honger, van kou; v. W3ut beben =
van woede ; id) f onnte v. aniibigfeit nicbt
icblafen = van vermoeidheid; mir deli v.
bielen Oraufamfeiten = ik walg van die
wreedheden ; zonder voorz.: u. brei Zagen =
drie dagen geleden; u. alters = oudtijds ; lie
get en u. bee Zor = ze gaan buiten wandelen;
bie Irauung gebt D. licb = de trouwplechtigheid
heeft plaats; bu bait nicbt diet v. bid) gebracht =
niet veel opgespaard, vergaard; id) lummte ein
2ieb D. mid) bin = ik neuriede een lied zoo
binnensmonds. II. boy, Olbv. : nad) wie v. =
voor als na, steeds door; u. nub nad) = allengs;
D. getan, nab nad) bebacbt, bat mancben in
grol3 Leib gebracbt = eerst gedaan en dan
bedacht. heeft menigeen verdriet gebracht.
binds' = vooral, voornamelijk, in de eerste
plaats, in 't bizonder. Sov'abettb, m. = vooravond (ook fig.) Sor'oOming, w. = voorgevoel.
Sov'alben, 431. = Vooralpen.
borate = vooraan, voorop, aan 't hoofd; vooruit;
voort ; anbern v. lein = anderen vooruit,
de bass zijn. bovan'eilett, idyw. (i.) einem =
iem. vooruitsnellen, voor iem. uit snellen.
bovatt'fiet(e)n, unr. (1.) = vooropgaan, vooroploopen ; voorafgaan; einem v. = iem. voorgaan,
voor iem. uitgaan; iem. (met een goed voorbeeld
e. d.) voorgaan, 't goede voorbeeld geven.
boron/foilsmen, ft. (1.) = voor(aan)komen ; vooruitkomen (in de wereld). Zov'anfeVag, m. =
(voorloopige) raming, begrooting. borate.
Idiveiten, ft. (1.) = vooraan, vooruit stappen;
vorderen. Zov'attitalt, w. = voorbereiding,
voorbereidende inrichti ng, voorbereidingsschool.
bovan'itetlett, ftw. (IO.) = vooraan plaatsen,
vooropzetten. 23ov'attieige, w. = voorloopige
aankondiging.
60eavbeit, w. = voorbereidende, voorloopige
werkzaamheid, voorafgaand werk. bor'ar•
beitett, icbt1). (1.) = vooruit werken; einem u. —
iem. met werken voorbijkomen, iem. vooruitwerken ; iem. voorgaan, den weg bereiden ; einer
Cade v. = lets Voorbereiden. gov'avbeitev,
m. = werk-, ploegbaas.
bovaur = voorop, -aan. -af, -uit.
I. boraub' = vooruit; voorop' ; er ill (einem Alter
v. (1!); Ste baben diet Dor mir D. = U hebt veel
op mij voor; im b., im bov'au# = bij voorbaat;
etw. im D. empfangen = iets vooruit ontvangen.
II. Sofattb, m. u. 1. — = voorvermaakt
erfdeel, prelegaat.
bovaub'bebenten, unr. (b.) = vooraf bedenken.
borauWbebingett, ft. (1.) = van te voren bepalen, als voorwaarde snellen, vooraf bedingen.
bovaub'beftitttmen, ld)w. (b.) = vooraf bepalen.
Sovatt6'beftiututung, w. = (ook) predestinatie.
bovattO'beinfilen, fcltto. (1).) = vooruitbetalen.
borattO'beaieftett, ft. (b.) = vooruit in ontvangst
nemen, betrekken. bovauWeuttsfattgen, ft. (b.) =
vooruit ontvangen. bovattb'eutbfittben, ft. (b.) =
voorgevoelen. bovaud'flOven, it. (b.) = vooruit

brengen (met wagen of .chip); b., (1.) = vooruitvaren, -rijden. bovattWge§(e)tt, ft. (1.) =
vooruitgaan, -loopen; voorafgaan. bovattErs
baben, unr. (1).) zie uoraus I. bovatt#11aufett,
ft.(1.) =vooruitloopen, -draven.tikovattO'n4ttte,
w. —, —n = anticipatie, ('t) vooruitloopen op.
govau4'verOttuttg, w. = progressieve methode
(bij rekening-courant). bovaud'veifen, fd)w. (1.) =
vooruitreizen. bovattWfagen, ftw. (1.) -----voorspel'len, -zeg'gen. bovattirICiten, id)w.
.(b.) = vooruitzenden, -sturen; (van onderstelling , mededeeling e. d.) vooraf laten gaan,
vooropstellen. bovattbleOett, rt. (b.) = voorzien,
vooruitzien. bovauO'letptt, icbw. (1).) = (ver)onderstellen, aannemen. SovauWietiung, w.
—, —en = (ver)onderstelling ; voorwaarde.
ZorauWficbt, to. = vooruitzien, voorziening;
nad) menid)licber Z. = menschelijkerwijze ge sproken. bovattalieOtlid) = vermoedelijk, te
voorzien, waarschijnlijk; zooals te voorzien is
(of was), naar 't zich laat (liet) aanzien.
23orattO'3algung, w. = vooruitbetaling.
23ova3itiit', w. — = vraatzucht.
Sor'bau, m. = uitbouw (aan de voorzijde);
(scherts: „borsten") voorgebergte. bov'bauett,
id)w. (b.) = uitbouwen, laten uitspringen ;
tijdig maatregelen nemen; (einem Zing)
voorko'men, verhoeden. Sor'bauung, w. —,
—en = voorko'ming, voorzorg.
I bov'bebacbt Obi. u. 9Ibo.) zie o orb e b lid) tig.
II. 18or'bebatfjt, m. = opzet, bedoeling; mit
Z. = met voorbedachten rade, voorbedachtelijk.
bovibebac§tig = voorbedachtelijk; bedachtzaam, voor-, omzichtig. bov'bebettren, unr.
(b.) = vooraf bedenken, beramen. bov'bebeutett,
fd)w. (b.) = voorspellen, beteekenen. Sor'be•
beutung, to. = voorteeken, -beduiding. boy'.
bebiugett, ft. (b.) = vooraf bedingen, bepalen.
Sov'bebingung, ID. = voorwaarde. bov'be*
brit& = (van formulieren) bedrukt. Sov'be.
("riff, m. = voorafgaand begrip. Sor'befiatt,
m. —(e)s, , —e = voorbehoud, beding; geiitiger
Z. = voorbehoud in gedachte, reservatio
mentalis; mit Z. meiner 9lette = met voorb.
van, onverminderd, behoudens mijn rechten ;
unter Z. = onder voorb.; unter iiblid)em Z.
(u. it. Z.) = onder 't gewone voorbehoud.
bov'bOaltett, ft. (1.) = voorhouden (een
schort bijv.); voorbehouden, rezerveeren; (lid)
ein Red)t) voorb.; lid) D. etw. 3u tun = zich de
vrijheid voorb. iets te doen. bor'bebaltlieb,
.beirciltlit4 (mit Oen.) = behoudens, onder
voorbehoud van ...
barbel' = voorbij, langs; es lit u. = 't is nit;
es lit 3wel v. — 't is over twee; (an, bei) einem
bovbei'lleilett, sfatoett, stliegen, iffiefiett =
iem. voorbij (langs iem. been) snellen, rijden,
vliegen, vloeien.
bovbei'geb(e)tt, unr (1.) = voorbijgaan (ook fig.),
voorbijloopen, langs gaan; an einem bailie v. =
een huffs v. : im Z. = in 't voorbijgaan, terloops.
borbei'gelingen, ft. (f.) .filiidett, fcbtv. (f.) =
mislukken.
borbei'lltotttutett, ft. (f.); .taffett, It. (1).) ----voorbijilkomen; -laten (laten passeeren).
Sovbeilnav14, m. = ('t) voorbijmarcheeren,
Mild.

borbeillutarKievett, id)tv. (f.); .utitlfett, unr.
(1).); .veiten, ft. (f,); .fcbieflett, ft. (1).) = voorbinmarcheeren ; -moeten; -rijden; -schieten (er
naast sch.).

botbeilliCifett, icb w . (I.); s tiVailen, ft. (I).);
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icbtoittutten, ft. (1.) = voorbijilvaren; -slaan
(misslaan); -zwemmen.
borberillegetn, id)w.(b. u. 1.); •ttoisen, ft. (b.);
Werfen, ft. (b.); iiieften, ft. (1.) = voorbijl!zeilen (doodloopen); -stooten (misstooten);
-werpen; -trekken.
bor'betaftet = reeds bezwaard. bor'bentelbet =
bovenvermeld , -genoemd, voornoemd. 23ov'.
benterfung, w. = inleidende opmerking, opmerking vooraf. borlettattut = voornoemd,
bovengenoemd. bor'bereiten, film. (b.) =
voorbereiden, prepareeren; einen, fit Sum
(fra, auf bas) examen D. = iem., zich voor
't examen voorb.; einen auf (Mt.) v. (1!);
[id) auf eine Rebe v. = (zich voor) een rede
voorb. Sor'bereitung, to. = voorbereiding,
voorbereidsel; /3.. en treffen = toebereidselen
maken, voorbereidende maatregelen nemen.
Sor'bereitung011ienntniffe, FM.; .1tbute, tD.;
Ouiffennfr4aft, w. = voorbereidende kundigheden ; v. school; v. wetenschap.
borlevaten, ft. 00 = vooraf beraadslagen.
Sorlett*, m. = voorbericht. bor'belagt =
bovengenoemd, -gemeld, voorzegd. bor'be.
fagterntalen = zooals boven gezegd is. *or'.
beleOeib, m. = voorloopige beslissing. bor'beg
ftintnten, icbtv. (b.) = voorbestemmen, -beschikken, predestineeren; vooraf bepalen. bor'be.
ftraft = reeds vroeger gestraft, veroordeeld.
borletett, fcbw. (b.) = v66rbidden; een Lange
inleiding maken. *ovIteter, m. = v66rbidder.
bov'beugen, Ito,. (I).) (einem ring) = voorko'men, verhinderen; (ben Ropf, fit) (voor)overbuigen. 23or'beugung, to. -, -en = voorko'ming, verhinddring.
Sorleugungtilltnatiregel, ty .; onittel, 1. voorbehoedlimaatregel (preventieve m.) -middel
(preventief m.).
(l or'betouist, m. zie Sortviffen). Sor'bilb,
1. = voorbeeld, model, toonbeeld. borlitbett,
fcbro. (15.) = voorbereiden; voormaken; [voor
oogen stellen, aanschouwelijk maken, (zinnebeeldig) voorstellen]. bor i bilblitb = afbeeldend,
typisch, [zinnebeeldig]; (ook) ideaal, voorbeeldig. Oor'bilbung, W. = voorbereidend
onderwijs; vorming, opleiding: ['t aanschouwelijk maken, zinnebeeldige voorstelling].
Sor'bilbungbanttalt, .Nttle, w. = voorbereidende school. borlittbett, it. (b.) = voorbinden, -doen; (bee.) fit einen u. = iem.
(geducht) onderhanden nemen. bor'bobren,
Ito). (b.) = voorboren. 23or'bobver, m. schulpboor. *or'bOrie, to. = voorbeurs. Sov'•
bote, nt. = voorbode, -looper; -teeken. *or'.
bratnitenge, w. = voorbramsteng. bor'bringen,
unr. (b.) = (beweegredenen, verontschuldigingen,
klachten) uitspreken, te berde brengen, aanvoeren, uitbrengen. bor'bucbitabieren, Ito).
(1.) = voor'spellen. Sor'bilinte, w. = voortooneel, avant-scene, proscenium. Sorburg,
w. = voorversterking; v66rgebouw (bij een
burcht).
borAvittlie4 = voorchristelijk.
Sor i badt, 1. = afdak, luifel. boebatierett,
id)w. (b.) = voor-, antedateeren. borbem' u.
bor'bent = voor-, eertijds, vroeger. twebeg
utonitrierett, id)w. (1).) = demonstreeren.
bor'ber... = voor. . ., voorste, eerste ; bie
D.. e Sete = de voorzijde.
Sor'berilarble, ID.; •anficbt, tr.; •arnt, m.; ibeitt,
1. = voornas; -arm; -aanzicht; -been (-poot).
Sor'berlIbun, m.; . bed, f.; -einen, 1.; iftettbe,
tv.; .ffiigel, m.; /loft, tu, = voorifvoet (-bout

noretwablett.

van een geslacht dier); -dek; -ijzer; -vlak;
-vleugel; -vin (vlk.: hand, poot).
Sor'berlIfuts, m.; •gebdube, 1.; •fieftell, 1. ---voorlIpoot; -gebouw; -stel (van een wagen).
23or'berglieb, 1. = voorste lid; voorgaande term
(in een evenredigheid); eerste, voorste gelid;
meerderterm, major (in een sluitrede). 6or'ber•
grunb, m. = voorgrond; in ben Z. [tellen,
treten = op den v. plaatsen, treden.
I. lEtor'berbaub, to. = voorhand (ook in 't kaartspel). II. bor'berftanb' = voorshands, voor
't oogenblik, voorloopig.
Sor'berijaub, 1. = voorhuis.
*or'berinbien, 1. = Voor-Indiê.
Oor'berIllaftelt, 1.; •fettle, tv.; -foe, m . =
voorlIclek; -bout (-voet); -hoofd.
6or'berlitaber, m.; g out, m.; •teber, 1. =
voorillader; -poot (van wild); -leer.
t or'berteib, m. = voorzijde van 't lichaam.
eor'bermattn, m. = voorman (vleugelman;
voorgaand endossant).
Sor'berilmaft, m.; onauer, iv.; outfit, to.;
g bfote, iv. = voonmast; -muur; -naad; -poot.
Zor i berpommern, 1. = Voor-Pommeren.
$Bor'bervab, 1. = voorwiel. 23or'berveibe, tr. =
voorste rij. Sor'berlath m. = voorzin; voorgaande stelling, premisse.
SSor i ber1114entet, m.; •legel, 1.; •1eite, w. =
voorlfschenkel (-bout); -zeil; -zijde.
Sor'berlit, m. = achterbank (in rijtuig);
auf bem Z. Mien = vooruitrijden. 23ov'ber.
ftelle, to. = eerste plaats.
Sor'berffteben, rt.; iftube, w.; 'tad, 1. voorlisteven; -kamer; -stuk (voorste stuk).
23or'bertett, m. = voorste deel, voorzijde.
Oor'bertreffen, 1. = voorhoede. Sor'betifir,
to. = voordeur.
*or'berlIbiertel, f.; •loagett, m.; -plot, m.;
-simmer, 1. = voonvoet (van een geslacht
dier); -stel (van een affuit); -tand : -kamer.
[bor'beuten, Ito). (1.) = voorbeduiden, -spellen].
bor'briingen, id)w. (b.) = vooruitdringen,
voortstuwen; lit§ b. = vooruitdringen, zich
op den voorgrond dringen (plaatsen). boy'•
bringen, ft. (1.) = vooruit-, doordringen;
WO b. zie fit uorbrtingen. bor'bringtht =
indringerig, lastig. 6or'brud, m. -(e)s, -e =
most van eerste persing; (van brandewijn)
voorloop; (officitel voor) formulier. bor'bruden,
id)w. (b.) = vooraan, als titel drukken;
(formulieren e. d.) drukken. bov'briidett, Ito,.
(b.) = vooruitdrukken, vooruit-, voortduwen.
6or'ebbe, w. = vooreb(be). bor'eilen, fcbro. (f.) =
vooruit-, voorbijsnellen. bov'eilig = overijld,
overhaast, voorbarig. *or'eiligfeit, tv: - =
overijling, -haasting, voorbarigheid. bor'eitt.
genontmen = vooringenomen. *ov'einge•
nouttnenbeit, to. - = vooringenomenheid.
ov'eittienbuttg, w. = voorafgaande in-,
toezending. Sor'ettern, 3I. = voorouders (ook
onmiddellijk voorafgaande); unfere Z. = (ook)
onze vaderen. bor'entOfinben, it. (b.) = voorgevoelen. 23or'entbfittbuttg, w. = voorgevoel.
bov'entbalten, ft. (ti.) = (iem. zijn loon, zijn
deel) onthouden. 23or'entbattnno, w. = onthouding (v. loon enz.). Zior'entlebeibung, w. =
vroeger gewezen vonnis. Sor'erinnerung, w. =
waarschuwing, opmerking vooraf. *Deer.
/Wrung, tb. = voorafgaande verklaring. 23ov'.
code, t v . = eerste oogst.
boverft' = van te voren, vooraf; vooreerst,
't eerst, v6Or alles; voorloopig.
bov'ertualilen, RIM. (1).) = vooraf, vooruit
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kiezen; voorbeschikken. beeertvAlytt = voormeld, bovengenoemd. VoeertatiOnterntalen
= zooals boven vermeld, gezegd is. boere.
iiifiten, fd)w. (b.) = voorvertellen.
I. boy/ellen, ft. (b.) = vooruit opeten, opeten wat
men nog niet verdiend heeft. II. Zor'effen, 1.
—5, — = voorgerecht.
boriabeln, fcbw. (b.) = (maar wat) voorpraten,
voorfabelen. Voefattetn, fd)w. (b.) zie 1) or.
f cb ro e f e In. Sorialo, m. —en, —en = voorvader, (mv. -ouders, -vaderen). boy/Wren, ft.
(f.) = (einem: iem.) vooruit-, voorbijrijden;
(met 't rijtuig) voor'komen, komen aanrijden;
(ben aBagen) v. fallen = laten voorkomen.
Soria, m. = 1. voorval, gebeurtenis, geval;
2. drukker, lichter (in een uurwerk); 3. (geneesk.)
verzakking. bar/fatten, ft. (f.) = voorvallen,
gebeuren; (naar voren) uitpullen; verzakken.
ISoriatteutieft, w. —, —en (kanselarijstijl) zie
/3 orf all. 1. %or/fatter, m. = voorvechter,
kampioen; voorschermer, provoost. Zoefeier,
W. = feest vooraf, voorfeest, -pret. eoefeite,
w. = bastaardvijl. Zoefeniter, f. = tocht-,
buitenraam. Zorieft, 1. = voorfeest, -pret.
borliebeln, VA% (1).) = voorfiedelen, -spelen.
boefinben, it (b.) = vinden, aantreffen, aanwezig bevinden; 11.4 ii. = aanwezig zijn, zich
bevinden. Vorlinblicb = aanwezig, voorhanden.
ear/finger, m. = voorvinger (voorste lid).
Voeftiegen, rt. (1.) = vooruit-, voorbijvliegen.
nov'tthile, w. = recht om vooruit te vlotten.
boeffuntern, lam. (1).) = (einem etw.) voorgoochelen, op de mouw spelden. Sovitur, m. =
vestibule. 231arilut, w. = voorvloed; wegvloeiing van 't water. boeforbent, Rim (ti.) =
oproepen, dagvaarden, dagen. Lioeforberung,
w. = oproeping, dagvaarding. Soefrage, w. =
voorafgaande, inleidende vraag ; bie Z. rtelIen =
voorstellen om tot de orde van den dag over te
gaan. boy/front, film. (b.): bei einem u. =
bij iem. aanloopen (om te vragen). *or'freube,
W. = vreugde vooraf, voorpret. Voriiibren,
fcbw. (b.) = naar voren brengen, leiden;
vertoonen, voorstellen, demonstreeren; (einen
Zerbrecber) laten voorkomen; (Zeweife) bijbrengen; (einem etw.) onder 't oog brengen.
23oefilbrung, m. = ('t) naar voren brengen
enz., vgl. vorflibren.
Goegang, m. = voorrang, ('t) voorgaan, voorrang; voormeld; voorval, gebeurtenis, gang,
werkzaamheid, (tech.) werking, proces, procede;
voorgaand geval, precedent; toedracht; ben
Z. baben = voorgaan; einem ben Z. 'alien
= iem. laten voorgaan. tiloegAttger, m. 5—,
— = voorganger. baegtingig = voorafgaand;
voorloopig. Sttegartcn, m. = voortuin.
Voegauteln, fd)w. (1).) = voorgoochelen,
voorspiegelen. Sor'gebitube, 1. = voorgebouw.
I. boegebett, ft. (b.) = (bij 't spel e.d.) voor(uit)geven; voorgeven, beweren, voorwenden.
II. Zoegeben, f. = voorgeven, zeggen, beweren.
Soegebirge, 1. = voorgebergte, kaap. bin'.
geblitb = beweerd, zoogenaamd, naar beweerd
wordt. Voegebacbt=voormeld, bovengenoemd,
bovenvermeld. boegebacbtertnalien = zooals
boven is gezegd. boegefailt = vooropgesteld,
vooropgezet, vooraf opgevat (oordeel,meening);
n . .e Meinung — (ook) vooroordeel, -ingenomenheid. 23aegefabt, 1. = voorgevecht;
6oegefftbt, 1. = voorgevoel.
I. voegeb(e)n, um (f.) = voorgaan, den voorrang hebben, vooruitgaan; voortgaan; (van
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klok) voorloopen; gebeuren, geschieden, plants
hebben; handelend optreden; energifcb, mit
Eittfcbiebenbeit D. = krachtig, met vastheid,
beslist optreden, handelen, krachtige maatregelen nemen; (gegen ben Weinb) optrekken;
gericbtlicb gegen einen D. = iem. gerechtelijk
vervolgen; mit einer Stlage v. = tot een aanklacht overgaan; for firb gej(e)n = plants
hebben. II. *oegeti(e)n, 1. = gang van zaken,
proces, optreden, handelen.
boegeigen, fcbw. (b.) = voorspelen. Soegeit,
w. = voorgems (aan 't hoofd van de kudde).
eoegetege, 1. —s, — = (kracht)overbrenger
(raderwerk), tBoegentacb, 1. = voorvertrek.
boegentelbet = voormeld, Voegenannt = te
voren genoemd, voormeld. Zoegettut, m. =
genot vooraf. Voegeorbnet = eerste; n. fein =
den voorrang hebben. 23or/georbnetbeit, W.
— = voorrang. 6erigericbt, 1. = voorgerecht.
boegertidt = gevorderd(leeltijd); vergevorderd
(seizoen) ; in v..em 91Iter = op gevorderden
leeftild. Zoegeft§icftte, w. = voorgeschiedenis;
voorhistorische tijd. boegefOitttlitO = voorhistorisch. 23oegefitirr, 1. = voortakelage.
3or'aeldjutitd, m. = voorsmaak, -pret.
Vaegef4obett, zie Dorf ci) teben. boege.
fcbritten zie voricbreiten. boegefebett: =
opgepast 1 voorzichtig I nit den weg 1 Zoe.
gefetde(r), = meerdere, chef, superieur.
Voegeftent = eergisteren. boegeftrig = van
eergisteren. 23ov'giebel, m. = voorgevel.
boy/Oilmen, fctm. (b.) = schitterend uitkomen,
(in glans) overtreffen. t3oegyaben, m. =
voorgracht. boegreiten, ft. (I).) : einem n. —
iem. voor'komen; in iems. bevoegdheid ingrijpen; (op lets) vooruitloopen; einer gage
v. = een vraag voorbarig behandelen; b. =
(ook) een handje helpen. Zoegreifung, w. —,
—en = ('t) voorbarig ingrijpen. voorbarigheid,
('t) vooruitloopen. baegreirticb = voorbarig,
vooruitloopend.
I. Vor'baben, unr. (b.) = (schort, servet) voorhebben; (boek, opstel) onder handen hebben;
(iets) van plan zijn, voornemens zijn, in den
zin hebben; (iem.) onder handen nemen.
II. 6oe1)abett, 1. —a = plan, voornemen.
250t1lbafett, m.; ', bac, tn. = voorilhaven;
-portaal (vestibule).
Zoebalt, m. —(e)s, —e = 3orbaItung.
boebatten, It. (b.) = (iem. lets) voorhouden;
(einem fein Unrecbt) voorhouden, onder 't oog
brengen; b. (intr.) = duren, 't uithouden;
(Wleifcb) biilt nor = is stevig voedsel; (biefer
Staff) wirb nicbt lange n. = zal 't niet lang
uithouden; (bas Gelb) Melt nid)t nor = duurde
niet lang. Zor'battung, w. = verwijt, vermaning ; einem fiber OM.) 0 . . en mad)en =
iem. over iets onderhouden. Zav'baub, w. ---voorhand, -rang; in ber Z. fein, bie Z. baben =
aan de voorhand zijn. borban'bett= voorhanden,
voorradig, aanwezig. Sorbatti bettlein, 1. =
voorhanden-zijn, voorradig-zijn, aanwezigheid.
Zoebang, m. —(e)s, . . btinge = gordijn, voorhang(sel); (th.) scherm. Vori bangett, ft. (b.) =
hangen voor, voorhangen; vooroverhangen.
boy/batmen, fcbw. (b.) = voorhangen, (gordijnen) voor-, ophangen; ook = u orb an g en.
Zat'beingelttioji, 1. = hangslot. 23oebang.
ftab, m., .1tattge, w. = gordijnroede. Vas'.
*men, ft. (1.) = (schoj.) voorzeggen. ft3or's
battOt, 1. = voorste van 't hoofd; voorhoofd;
voorzijde (van een brugpijler bijv.). Soeftaub,
1. = vestibule, voorhuis. Soebaut, w. =
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voorhuid. See§entb(Men), 1.
halfhemd,
front.
berbee = van te voren, vooraf, eerst. berbees
bebenfen, tint. (b.) = voorafbedenken. better'.
beftintnten, id)to. (b.) = vooraf bepalen; voorbeschikken. SerOeebeitintutung, = voorbeschikking.
60e4erbit, m. = voorherfst. Sor'Oerb, m. =
voorhaard (v. hoogovens).
Sorbeebalein, 1. voorbestaan. berfteeentb.
finben, it. (b.) = voorgevoelen. borOeegei(e)n,
unr. (1.) = voor(af)gaan. borbeegefiettb =
voor(af)gaand. borto'rig = voor(af)gaand,
vorig.
beeberricbett, icbtv. (1).) = overheerschen, de
overhand hebben, predomineeren; beetierr.
ft§enb = (over)heerschend, bovendrijvend,
predomineerend.
berOeelagett, id)tv. (b.)=voorzeg'gen, voorspel'len. Serfoefagung, w. — = voor'zegging enz.
berbeelefien, ft. (b.) = voor(uit)zien. barber'.
berfiinbigen, id)tv. (b.) = voorspel'len, vooraf
ver-, aankondigen. bovOeetviffen, unr. (b.) =
vooruit, van to voren weten.
beebetubeitt, id)to. (b.) = (iem. lets) voorhuichelen, (iets) voor (iem.) huichelen. bee.
idyto. (b.) = voorhuilen, -jammeren.
23or'Oieb, m. = eerste slag, houw; voorloopige
behouwing (van een rots). Zoebintntel, m.
voorportaal des hemels. berbin' = zooeven,
daar straks; [eerst, vroegerj. boviftinein': im
8. = bij voorbaat, vooraf. beebitteriftb
voorhistorisch.
6vebef, m. = voorplaats; voorportaal, -hof.
%or'IjUfle, tv. voorportaal der hel. bee.
ftenterift§ = voorhomerisch. Zoe§ut, to. =
voorhoede ; recht van eerste weide.
bo'tig
vorig, laatstvoorgaand; [vroegerj.
Seeittrtani, w. = vorige, lagere instantie.
Sor'jam I. = ('t) vorige jaar.
=
van 't vorige jaar; Zoeitibrige(r) wijn
van 't jaar tevoren. bovlannern, Rim. (l.) —
voorjammeren, -lamenteeren; einem etw. —
iem. met zijn gelamenteer lastig vallen.
voorkamer; (van 't hart)
23oefaututer,
vooraan
boezem. beertintbf en, id)tv. (b.)
vechten, strijden. Soeftintbfer, m. strijder
in de eerste gelederen, voorste strijder; voorvechter, kampioen. boefauen, idpv. (b.) =
voorkauwen. Soefauf, m. = voorkoop; im
in voorkoop. boefattfen, (1) ) —
voorkoopen, vooraf opkoopen. Seefratfer,
m. opkooper. beefaufOrerbt, r. = recht van
voorkoop.
Seefebr, zie Q3orfebrung. bovIebren,
fcbtv. (1.) = naar buiten, naar voren keeren;
(midclelen) gereed houden, aanwenden; (maatregelen) nemen. Zoefebrung, m. —, —en =
sehikking, (voorzorgs)maatregel; /3.. en treff en
= (voorzorgs)maatregelen nemen. Zorleft.
rungbmittet, 1. = voorbehoedmiddel. bee.
febrintgOteeile = bij wijze van voorzorg.
Soefenntniffe, 131. = voorafgaande, voorbereidende kennis, kundigheden.
SeettrIbe, JD. = (voor)portaal.
beeffeben, Rim. (b.) = er voor, er tegenaan
plakken. borliingen, (1).) bovenuit
klinken.
I. boefetnnten, ft. (1.) = voor'komen: zich
voordoen, gebeuren, plaats hebben; bestaan;
schijnen, dunken ; even aanloopen; voortkomen,
te voorschijn komen; [voor'komen, voorbijkomen, -snellen]; (einer ea*, einem) voorVAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek, I.
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ko'men; id) tonnte bei ibm nicbt v. = kon hem
niet te spreken krijgen; tvie Comm ft bu mir
nor? wat moet ik van je denken? zie or.
fommenbenfalls. II. Soefontmen, 1. = ('t)
voorkomen, ('t) bestaan.
beefentntenbettfallb' = als 't geval zich
voordoet. bij voor'komende gelegenheid. Zoe.
fontmentoit, ID. —, —en, •foutuuti6, I. —lee,
—le = voorval, geval, gebeurtenis. Zoete%
tv. voorspijs; eetwaren, comestibels, peulvruchten. beefeiten, `im. (b.) = voorproeven,
vooraf proeven. eoefotter, m. —e, — voorproever. ZoefeitOtinbler, m. = kruidenier;
koopman in comestibels. Zoefeitbanblung,
m., •labett, m. = kruidenierswinkel, winkel
van comestibels.
boefragett, icbtv. (1.) = (doen) vooruitspringen
(uit een muur). boefriegen, fd)w. (b.) =
voorkrijgen; ook—v arn e bm en. Zoefrieg6...,
beefrieg6aeit'llt0 = v66roorlogs..., van v6Or
den (wereld)oorlog.
beelaben, ft. (1).) = dagvaarden, oproepen.
Sorlabung, dagvaarding, oproeping.
Soefabungbbefe01, m. = dagvaarding. Zoe.
Inge, w. = voorwerp (steen, stuk hoot) dat men
tegen iets aanlegt om 't tegen te houden,
tegensteun; schrijf-, teekenvoorbeeld; (wets)voorstel, (wets)ontwerp; indiening. twz'tnllen,
fcbtv. (b.) = voorstotteren. Zorlanb, 1. =
voorland, buitenpolder, uiterwaard; (bij vesting)
voorterrein. berlattgen, fcbw. (b.) zie ern o rs
tang en. boefiingrt = lang geleden, v66r
langen tijd. borlailer, rt. (I.) naar voren
laten (komen of gaan); toelaten (bij iem.), laten
binnenkomen. Zoelallung, to. —, —en =
toelating; um Q3. bitten = verzoeken om toe-,
binnengelaten te worden. 113oefauf, m. =
voorloop; (sport) serie; 3. ob. 4.23. = demifinale.
berlaufen, rt. (1.) = vooraan-, vooruitloopen;
einem U. iem. vooruitloopen, voorbijsnellen. ettellinfer, m. = voorlooper. boy'.
Muria voorloopig. beelaut = onbescheiden,
neuswijs, verwaand.
Soelebett, 1. = verleden, antecedenten.
*oefegebfatt, 1. = (teeken-, schrijf)voorbeeld.
Seelegellgabel, tv.; m.; smeller, 1. =
groote tafelvork; gr. lepel; gr. tafelmes (voorsnijmes).
beelegett, icbtro. (b.) = er voor leggen; (een,
slot) er aanhangen, er op doen; (spijzen) voordienen, -zetten; -snijden; (vraag, stukken,
bewijzen) voorleggen; bet Stammer eittett
Entwurf v. = bij de kamer een ontwerp
indienen; (motieven) blootleggen; (geld) vooruit bepalen. Zorlener, m. —s, — = (wet men
v(fOr iets legt, kleedje, mat (vddr bed, deur
enz.): vensterkussen; groote lepel; voorsnijder.
Zeetegelcblet, 1. = hangslot. 9Soelegung,
—, —en = voorlegging, vertoon; overlegging; indiening; blootlegging. borleiern,
id)tv. (13.) voorspelen op de Tier; voordreunen,
voorleuteren. *or'lefe, to.= begin van den wijnoogst. borlefen, it (t.) = voorlezen. Sorlefer,
m. = (voor)lezer. Seelefung, ID. —, —en =
voorlezing ; (aan de universiteit) kollege,* kursus ;
13 .. en bbren = kolleges volgen. boe1e0 =
voorlaatst. bov'teutOten, id)w. (1).) einem =
voorlichten, met een licht voorgaan, bijlichten;
(fig.) een schitterend voorbeeld zijn. *sr'.
bijlichter; goed voorbeeld.
leudjtev, tn.
('t) goed voorgaan.
Seelentbtung,
bovilit§ = (zm.) voorlijk (van den wind).
borlieb': v. nebmen = tevreden zijn (met
44
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't geen er is); mit etw. u. ttebmen
lets
voorlief nemen, genoegen nemen met iets.
Soeliebe, tv. = voorliefce, -keur. borliegen,
It. (b.)
er v66r liggen; aanwezig zijn, er zijn,
klaar zijn; ter tafel, ter vizie, ter inzage liggen;
op de agenda staan; (bie Cade) liegt bem
Mcbter nor = is voor 't gerecht, is in handers
van den rechter; es liegen feine Oriinbe ba3u
nor = daarvoor zijn geen redenen (aanwezig);
es Iiegt beute nicbts nor = er is heden niets (te
behandelen); es liegt gegen ibtt nid)ts nor =
er is niets tegen hem aan te voeren; im n..ben
all = in 't onderhavige geval; bie n „be
ecbrift = dit geschrift (werk), 't hier aangeboden g., 't g. zooals 't hier voor ons ligt enz.
1d)w. (b.) = voorliegen.
Winn =nor b em.
normals; normittags.
bovni.
boentaiOett, fd)w. (1.) = er ve6r maken;
(einem etw.) voordoen, wijzen (hoe 't gedaan
wordt); (iem. lets) wijs maken, voorgoochelen,
voorfabelen; vgl. I. boentaben, fcbw. (b.) =
vooraan maaien. Sor'uttibev, m. = voorste
maaier. beentalett, fcbto. (b.) = voorschilderen.
boviniatig voormalig, vroeger. boeutald =
voor'maals, voorheen', vroeger, eertijds. Zee=
maim zie 83orbermantt. Sovlitavd, m.=voormars. Soeutavitt, m. = opmarsch. Zov'intiv6=
item to. = voormarssteng. bovIntivilicb —
(van) vO6r Maart, (biz.) W.& de Maartrevolutie
1848: verouderd. 23ov'mauer, w. voormuur,
bolwerk, wal (vooral fig.) bovinterten, fd)w.
(b.) = (voor later) op-, aanteekenen, noteeren;
nota nemen van. Spentedung, w. —en =
aanteekening, notitie; l3. non etw. nebmen =
iets aanteekenen, nota van iets nemen. boe.
voormeten. 23or'inittag, In =
**Wien, it. (b.)
voormiddag. boeutittfigig = voormiddag...
voor den middag, des voort
boentittag0
middags.
=
SoeutittagOligotteObiettit, m.; .Orebigt,
voormiddaddienst; -preek (-beurt).
Zovintittag01114ule, w.; gitutibe, to.; Ova*,
w.; welt, w. = voormiddagl'school; -uur (-les);
-wacht (van 8-12 uur); -tijd.
Seetttonat, m. = (de) vorige maand.
= n origen gRonats: van de vorige
bor.
maand.
bovItiuutbilon, fcbw. (t.) zie uorfcbwefeln.
Sorlitunb, m. —(e)s, .. mfmber u. —e = voogd.
ov'munberin, w. —, —nett = voogdes.
Zoeniutibbbeftellung, w. = benoeming van
een voogd. Zoeutunbltbaft, w. — = voogdij(schap). bovintutiblibaftlitft = van een voogd,
voogdij... 23oentunb14aftbanit, 1. = voogdijraad. eov'munblebaft6bebarbe, bevoegde macht in voogdijzaken. Soeututtb.
fcbaft4gelber, FI31. = pupillegelden. Zoe.
inutiblcbaft6gerittt, 1. = rechtbank (rechter)
in voogdijzaken. 2ev'munbItt aft0orbttung,
tv. = voogdijwet. Sov'munblrbaftOveciptung,
w. = rekening over de pupillegelden. Ser'a
munblebaftbitube, w. = voogdijkamer. Sov'.
inunbittaft6tuelen, 1. = voogdij.
boentiillett, tint. (b.) = voor(aan)moeten.
boot = voor(aan), van voren; non v. anfangen
= van voren (af) beginnen; wieber non v. an =
weer van voren af aan; wir wobnen (nacb)
1)eraus wij wonen voor; (bets tit) a. 10 bad)
tote binten = zoo lang als 't breed is, lood
om oud ijzer.
beenitiOtig = van den vorigen nacht. bon's
nageftt, id)w. (b.) = voorspijkeren. Soe.
•
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w. — = ('t) onder-handen-nemen
(van zaken en personen); behandeling (van een
werk). SSov'nanie, m. = voor'-, doopnaam;
ma bem /3. . n (Wei; er Start) = van zijn voornaam
born'att` = vooraan. bor'ne zie n orn. boy'"
naar voren.
nebitt'
bov'tteOin = voornaam', aanzienlijk, deftig
(van stand); hoog; [gewichtig, belangrijk];
a. tun = gewichtig doen. bov'ttefintett, It. =
(voor zich) nemen; (lets) onderhanden-nemen,
beginnen; (itnberungen, Ergiitt3ungen u. .)
maken, aanbrengen; (banblungett) uit-, volvoeren, tot ... overgaan; (iem.) onderhandennemen, doorhalen, de les lezen; fitt b. = zich
voornemen. Spenefinten, 1. = voornemen,
plan. Sor'itelptibeit, w. — = voornaamheid,
deftigheid, hoogheid. bor'nebuilitb it. bop
befoul-kb = voornamelijk, vooral, in 't bizonder.
Sor'nebuttuevei'
Sovittebuttutt, 1. = gewichtigdoenerij, deftigheid, grootdoen. Zoe.
nebinung, tv. —, —en zie 3orttabme.
fcbw. (b.) = (zich) voorover,
bov'neigen
naar voren buigen. Sov'neigung,
vooroverbuigen, buiging, neiging; [voorkeur,
voorliefce]. bor'nettlen' = vooruit, voorbarig.
bent'bevein': Don D. = (al) van te voren, van
meet af aan, a priori, zonder meer. born'•
ii'bev = voorover. bovtili'bergebengt =
voorovergebogen.
bor'orbnen, 1d)tv. (ti.) = den voorrang geven,
plaatsen boven, vgl. u orgeorbnet.
*3or'ort, m. kleine plaats (bij een groote
stad); voorstad; hoofdplaats (van een gewest,
van een streek). Zoviovtbabli, w. = buurt-,
lokaalspoor. tSor'ortler, m. — = bewoner
van een Vorort, iem. uit de omstreken (van een
grootere plaats). Sov'ovtberreftv, m. = buurtverkeer. Zov'ortaug, m. = buurttrein.
Sor'barlanient, 1. = voorparlement. boy'.
Oteiten, ft. (b.) = voorfluiten. 23ov'4fticht,
tv. = voorplecht. bev'plabbevn, idm. (b.) —
voorbabbelen. Soribtaii, m. = voorplein;
overloop, trapportaal; vestibule. bor'blatt.
bent, (b.) = voorbabbelen. *ov'botninent,
I. = Voor-Pommeren. Zor'boitev, m. =
voorpostevoorpost. Zov'bottenbienit, m.
dienst. Gov'Oeftettgefettt, 1. voorpostegevecht. Sor'bviintie, w. = premie te leveren.
bor',rebigen, fcbw. (b.) = voorpreeken.
600vitfung, tn. = voorexamen, tentamen.
bor'quellett, Rim. (1.) = uitstroomen, opborrelen ;
uitpullen; n ..be 9lugen = uitpuilende oogen.
bov'vagen, ftw. (b.) = uitsteken. Zov'vang,
m. = voorrang, -keur; meerderheid;
nor =
v. voor (boven). 23or'rat, nt. = voorraad,
= in v.;
provizie, benoodigdheden; im
„folange /3." = (bij offertes) zoolang de voorraad strekt, (dus) vrijblijvend. boevatig =
voorradig, voorhanden (zijnde). 23oevatdge.
fat, 1. = reservoir. Zoevathbaub, I. = magavoorzijn, pakhuis. Soevataanittier, to.
raadkamer, magazijn; proviziekamer.
m.
=
proviziekast.
Sor'vat6ber.
vatOlcOvant,
aeitbitiO, 1. = inventaris. Zov'ratint, m. =
portaal, portiek.
bor'redjnen, fcbw. (b.) = voorrekenen. 23or'.
verbt, 1. = voorrecht, privilegie. bov'veden,
icbw. (b.) = (naar voren) uitrekken. *3or'rebe,
w. = voorrede, -bericht, -woord, inleiding.
bor'reben, icfm. (b.) = voorpraten, wijsmaken.
Zov'vebtier, m. (de) vorige spreker. Zoe.
reiber, w. = werveltje (aan venter). boy'.
reidjen, it w • ( f).) = aangeven, (ver)toonen.
W. —,

W.

=

('t)

porta,.
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Uov'veif = vroegrijp. Sor'reigett,
opening van 't bal, openingsdans.
tior'renest, ft. (n.) = naar voren, vooruitrukken; voorloopig schetsen; voorteekenen;
(grappen) verkoopen, debiteeren. beviveiten,
it. (I).) voor(aan)rijden; (einem) voorrijden
(als voorbeeld), -doen; vooruitrijden; (ein 43ferb)
voorrijden; einem etw. n. iets voor iem.
uitstallen, laten paradeeren; b., (1.) = voorrijden. Sor'reiter, m. = voorrijder, pikeur.
bov'rettnett, unr. (i.) = vooraan, vooruit
rennen; (einem) voorbijrennen.
bor'ridjten, idyl). (1.) = klaarmaken, -zetten
eten bij y .); (horloge) voor(uit)zetten. Zoes
toestel, inrichting,
ricbtuttg, w. —, —en
mechanisme; voorbereiding. m. =
(voorloopige) ruwe schets. SoVrit, m. = ('t)
voorrijden.
tweriidett, icbw. (b.) = (een stoel e. d.) vooruitzetten, naar voren zetten, schuiven; (schld.)
doen uitkomen; (einem etro.) onder 't oog
brengen, voorhouden, verwijten; b., (1.) =
vorderen, opschieten; (mit ber 9trbeit) opschieten, vorderen ; (mil.) op-, voorwaarts
rukken; bie 3abres3eit ift icbon weit norge.
riidt 't seizoen is al ver gevorderd, 't is al
ver in 't seizoen; Sum battpittann v. = tot
kapitein bevorderd worden; in eine bObere
Stele = tot een hoogere betrekking opklimmen ; vgl. v orgerfidt. boentfett, it. (b.) —
(op-, voor)roepen.
bov6 = nor bas.
*avian', m. voorzaal, -kamer, wachtkamer.
beelagen, id)w. (1).) = voor'zeggen; -praten,
vertellen ; [voorzeg'gen, -spel'len]. Sorlager,
m. —s, — voorzegger. Sorliingev, nt. -voorzanger (in kerken); -zinger. Zoe,* m. =
voornemen, plan, bedoeling; opzet; ook =
Zorieter; mit Z. = met opzet, met bedoeling.
=
Seelatblatt, 1. = schutbiad.
opzettelijk, expres, met opzet. SoefelpttOier,
schutbiad.
1.
Sovitbanie, w. = voorschans earic§ein, m. -voorschijn; Sum Z. fommen, bringer = te
v., voor den dag komen, brengen. ear'.
fcbicht, w. voorste, eerste laag. twe=
fctiden, icbm. (n.) = vooruitzenden. Dor'.
14iebett, ft. (b.) er voor schuiven, vooruitschuiven, -brengen; (iets) voorwenden; norge.
icbobene Worts = buitenforten; norgeidpbener
vooruitgebrachte post, buitenpost;
g3oftett
= iem. voor de leus
eitten als 91ebafteur
aLs redakteur laten optreden (om zich achter
boviCei;eit,
hem te verschuilen); vgl.
ft. (1.) = (geld) voorschieten, leenen; voorvooruitschieten,
schieten ( hoe 't moet); D., (i.)
vooruitspringen. Sorictiff, 1. = voorschip.
Strefrntag, m. voorslag (ook in de muziek);
eerste slag; voorstel; prop (op de lading van
een vuurwapen); etw. in Z. bringer. = jets
voorstellen; vgl. Cite. Uor'14fagett, ft. (1.) —
er voor slaan, voorslaan; voorstellen; .(iem.)
voordragen (voor een betrekking); overvragen;
(i.) -'t eerst slaan; maar even dorschen;
uitslaan (van vlammen e. d.). Sorictliiger,
ook
=
Zoe%
m. —5, = voorslaander;
1c4tagbammer, m. = voorhamer. *oefthingd.
Bite, W. = voordracht. eorictlagOttote, w. —
voorslag (in muziek). Zuffitlagkestt, 1. =
recht van voordracht, van aanbeveling.
Sovil4ittiouttbe, w.— (sport) demi-finale.
Sovicinnad zie Oorgeicbmacf. bor'Kuteifett,
icbw. (b.) = voor(af)proeven; sterk te proeven

m. =

uottetett,

zijn, overheerschen. bor'fitmeic§eitt, icbw.
(I.)
vleierijen zeggen.
feeVistpteibemeller, 1. = voorsnijmes. boy'.
Aneibett, (1).) = voorsnijden ; vgl. e rid) t,
Orintaire. Sovicinteiber, m. = voorsnijder.
bor'icftnell voorbarig, overijld, lichtvaardig.
borlekraubett, [dm. (b.) = er voor schroeven.
beelcbreiben, rt. (b.) = voorschrijven (als
voorbeeld, als bevel, als opdracht); einem 93ucb
reitten stamen v. = zijn naam aan 't hoofd van
(v6Or in) een boek zetten. bovir§velen, rt. (b.) -voorschreeuwen. bovitOreiten, (1.) = vooruitstappen, -gaan, -komen, vorderen; vorg e.
Id) ri tt e n = vergevorderd. Sorli§rift, to. —
voorschrift ; schrijfvoorbeeld; last, bevel, order,
regel, instruktie; Had) = (hand.) volgens
order, (op recepten) volgens recept. sot'.
fariftettOuct, 1. = schrijfvoorbeeldeboek. Dot's
lebriftOmtiiiig = .voorgeschreven, volgens voorscnrift, reglementair, model. Zoritkritt, m. —
stap voorwaarts; vordering.
Sovit§ub, m. = hulp, bijstand; eerste zet,
worp; einem Z. kilter = iem. hulp verleenen,
helpen, bijstaan, een handje helpen; eitter
Cade letitett = een zaak begunstigen,
steunen, bevorderen, in de hand werken; ben
18. 1)aben = 't eerst spelen, voorspelen. sot'.
voorschoen. bor'KuOett, icbw.
Ictut, m.
(b.) = (laarzen enz.) voorschoenen. ,Bor'Attle,
w. = voorbereidende school. Sovictiiter, m.
leerling van een voorbereidende school. en'.
w. = voorschoot, boezelaar. sot'.
m. = voorschot; mit (um) 100
im 93. rein = M. 100 voorgeschoten hebben;
Zorid*Ife kilter = voorschotten geven.
Zor'141tilbattt, tn., .berein, m. = voorschotbank, kredietvereeniging. borldjutiteetie =
bijwijze van'voorschot. Uor'14fitten,id)w. (t).)=
(ben $fetben ,afer) geven.
voorwenden, -geven, als verontschuldi(b.)
ging opgeven.
Sorlittuarm, m. = eerste zwerm, voorzwerm.
tioeftttualmt, (f).) = voorbabbelen, voorpraten, -kletsen. boricbtueben, id)w. (b.) ---voorzweven, voor den geest zweven. boy'.
littuefeln,icbw. (b.) = (einem etw.) wijsmaken,
op de mouw spelden, voorgoochelen, -fabelen.
Uovic§tuimmen, ft. (1.) voor-, vooruitzwemmen. tforittrilittbeltt, icbw. (b.) = voorgoochelen, wijsmaken.
Zorlegel, T. = voorzeil. Uorlegeitt, 1cbw. (i . ) —
voor(uit)zeilen. Uoviebett, rt. (f).) = [voorzien',
vooruitzien]; overwe'gen, ramen, projekteeren,
bepalen; bas tit im 13ertrag nicbt vorgefebett =
daarin voorziet 't kontrakt niet, daaromtrent
bepaalt 't k. niets, dat wordt (is) in 't k. niet
vermeld; jilt = op zijn hoede zijn, oppassen, zich in acht nemen, maatregelen nemen;
= Voorvgl. vorgejeben. 23or'le§uttg, w.
zienigheid. Uovilein, unr. (1.) (iem.) voor
zijn; behandeld, besproken worden; verhoeden;
was ift feet nor? = wat wordt er nu besproken,
behandeld? ba lei (bott nor! dat verhoede God!
Sorlelibtatt, 1. = schutblad. Sorleig,
—It = (gwst.) kade ; tt (naam van een
kade in Hamburg). borletlen, jobb). (I).) =
vooruitzetten (den voet bijy.); er voor zetten,
een kruis
plaatsen; einer Tote emu Rreu3 D.
voor een Hoot zetten; (einem etw.) voorzetten,
= item. een
aanbieden; eitten einem 9Imt
ambt toevertrouwen; eitten einem Unter.iem. aan 't hoofd van een ondernebmen
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neming plaatsen; (lid) etw.) voornemen.
goefelier, m. = (wat men var iets plaatst,
bijv.) hor (voor 't venter), scherm (voor den
= schutblad.
haard) enz. goefelOabler,
voorzuchten, zuchtend
berleufsen, fd)w. (1).)
vertellen.
g oeficbt, W. — = voorzichtigheid, behoedzaamheid, voorzorg; [Voorzienigheid]; 13.1 =
pas op! voorzichtig (behandelen)1 borific4tig =
voorzichtig, omzichtig. *or ifichtigreit, w. — =
voorzichtigheid. beefiti#611albev = voorzichtigheidshalve, uit voorzorg. Seefli
*intone, w. = voorzichtlgheids-,
voorzorgsmaatregel. Zoefitbe, w. = voorvoegsel. boefingen, ft. (b.) = voorzingen.
*orlinger, m. = voorzanger. beefintfluttitt
zie norifinbflutlid). Zor'fhb m. = voorzitterschap, prezidium; ben Z. fiibren = 't prezidium hebben, prezideeren, prezident zijn.
(beefily**, ft. (IQ = prezideeren, voorzitter
zijn ; voorrang hebben). Seenenbe(r), =fiber,
m. = voorzitter, prezident.
beefe4ten, fd)w. (1j.) = voorliegen. Soefoininev,
m. = voorzomer, vroege zomer. Zoeforge,
w. = voorzorg; Sur Z. = uit v. ; . n treff en =
voorzorgen nemen. beefergen, fd)w. (1).) —
vooruit zorgen. boriforglicft = zorgend, vooruitziend, uit voorzorg.
Seefpann, m. —(e)s, —e = voorspan; wisselpaarden, versche paarden. boefbannen, fcbw.
(b.) = er voor spannen; voorspannen. See.
fbannbferb, f. wissel-, voorspanpaard.
beelbiegetn, fd)w. (b.) = voorspiegelen.
Zoefpiegetung, tv. —, —en = voorspiegeling.
Seelpiet, 1. voorspel, preludium, voorstukje. UorlOieten, fd)w. (1).) = voorspelen.
SeelbvaMe = meer-gebr. Wilriprad)e. boy'=
voorspreken (om na te
fprec§en, ft. (1.)
spreken); voorzeggen, influisteren ; bei einem
= (even) bij iem. aanloopen; id) ipred)e
morgett wieber nor = ik kom morgen weer;
[b. (ook) een goed woord doen = gilt=
rpracbe eittlegen.; (van orgelpijpen) te sterk
spreken]. beefbrengen, 1d)w. (1.) vooruitrennen. beefbringen, ft. (f.) = vooruit- ,
voorSpringen; (van een dak, een portiek enz.)
(voor)uitspringen, -steken; U., (1.) voorspringen(als voorbeeld). Soefbrung, m. = voorsprong, voordeel; voorsprong (van een gebouw
e. d.), uitstek; eitten Z. nor einem gewinnen =
=
iem. een eind voorkomen. 23ov'fout,
voorteeken.
See"tabt w. = voorstad. ZovIttibter, =
bewoner van een voorstad. boeittibtifth =
van de voorstad, voorstad... Zev'ftabtblertel,
= buitenwijk. Soeftanb, m. = bestuur,
direktie ; hoofd, direkteur, bestuurslid.
Sor'itattb4lIntitglieb, 1.; s itilunft, w.; .tea41,
w. = bestuursillid; -zitting; -verkiezing.
(tr.)(een gat) boren, steken;
beeftecben, rt. (b.)
(intr.) te voorschijn komen, uitsteken, sterk uitkomen. Zeeftectiirniet, m. = mof ; morsmouw.
beefteden, fd)w. (1).) = van voren vaststeken;
(eine Zufennaben aandoen; (ben Stopf) vooruitsteken; Ile& min ein 3iel nor = ik stel
mij een doel. Soeftednabet, w. = borstspeld,
broohe. Zeettettfitiltge, w. = huishoudschort.
beefte0 (e) n, unr. (b.) = (voor)ultsteken,(voor)uitspringen; einer Scbule, einer Oemeinbe n. —
aan 't hoofd van ... staan; (einem ¶Xmte)
bekleeden, uitoefenen ; (bem bausweien) Leiden,
= (ook) aanstaande zijn, te wachbesturen;
ten staan = b en oriteb en; voor den geest
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staan]; (gwst.) voor (de reehtbank) komen,
boeftebenD voren-, bovenstaand, voorgaand; (voor)uitstekend, -springend. ft;or's
"tetyv, m. —5, — = direkteur, hoofd, bestuur= direkder, chef, leider. *oeiteberanit,
teursbetrekking, betrekking van hoofd, van
chef. ZoeiteOevin, —, —nen direktrice,
hoofd, bestuurster, chef. SeefteOevfltaft, w. =
bestuur, direktie. SeeftebOunb, m. = staande
hond. beertellbat = voorstelbaar, geschikt om
voorgesteld te worden, prezentabel. beeftetten,
rd)tv. = voorstellen; er voor plaatsen,
zetten; (einem Speiren) voorzetten; (einen)
voorstellen, introduceeren; ben SlItiger bent
Zeflagten v. = den aanklager met den beschuldigde konfronteeren; (th.) voorstellen;
was iteilt bas Oemillbe nor? = wat stelt die
schilderij voor? wat verbeeldt 't? er ftelIt etw.
U. = hij lijkt heel wat; was Ion bas v.? =
wat moet dat beteekenen? (einem rein littred)t)
onder 't oog brengen ; (bie Ilbr) vOOrzetten;
(bas farm id) mix nicbt) voorstellen, verbeelden ;
einem v. = iem. te woord staan; -einem vet.
nattftig v. = een verstandig woord met iem.
iets
spreken. beeftellig: [etw. v. mad)en
veraanschouwelijken, uiteenzetten]; bet diner
a3e1)Orbe U. werben bij een bestuur een
verzoek(schrift) indienen, rekwestreeren. 23or'.
'tenting, w. = voorstelling (ook th. e. d.),
denkbeeld, begrip ; vermaning, vertoog; bezwaar ; verzoekschrift; einem Z .. en fiber
(911f.), wegen ((ben.) macben = iem. over lets
.. en erbeben = bezwaren
onderhouden;
Inbrengen, maken. ZoeftettungWtraft, W.,
.berniagen, voorstellingskracht, -vermogen. Soeftettung4ineife, w. = wijze van
voorstelling.
Goeilltenge, tr.; .iteben, m.; =WC m. —
voorilsteng; - steven ; - steek.
beettobfen, fd)tv. (f).) = (er) voor stoppen.
Seeftet, m. aan-, uitval; (van een gebouw
e. d.) voorsprong, uitspringend gedeelte;
(kleerm.) belegstuk, (fig.) voorsprong. bee.
"teten, ft. (1.) = naar voren stooten, duwen;
(troepen) vooruitbrengen; U., (1.) = vooruitkomen, voorwaarts trekken. 23orltvafe, w. -vroegere straf. beettreben, fd)w. (f).) einem =
iem. vooruitstreven. beeftreiten, id)w. (b.) =
(hand, tong) uitsteken; (vinger) opsteken; (geld)
= ('t) uitvoor-, uitschieten. Zee'tvedung,
steken enz., vgl. voritreden. beeftveuen,
voor1cbw. (1.) = voorstrooien. Soeftilif, 1.
stuk. 6oeftublum, 1. = voorstudie. Soeftufe,
= eerste trede; (fig.) eerste trap. beeittiv.
gen, Rix). (1.) = vooruit snellen, naar voren
schieten.
beefiinbtfutticb = van voor den zondvloed,
antediluviaansch.
voordans, eerste dans, leiding.
Sev'tang, m.
voordansen (i. a. b.).
boetangen, fd)w. (b.)
Seetanger, m. voordanser, eerste danser.
beetiluKen, fcbw. (b.) = voorspiegelen, voorliegen. Seeteit (met 6, maar eves unb %att.
tell met 6), m. = voordeel, winst, profijt; nut;
[kunstgreep]; die e gelten alles geldt
(bij 't spel). borleitbaft = voordeelig, winstgevend, profijtelijk, lukratief; met winst, met
voordeel. beeteilgetartig = voordeel (winst)
verwachtend, op voordeel rekenend.
= Zorgei13.
Sev'tier,
Sov'trab, m. = voorhoede, -tocht. bov'tvaben,
f caw. (f.) vooraan-, voorultdraven. Seetrag,
voordracht (ook 't hoe),
—(e)s, ..irage
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lezing, rede, rapport, verslag; uiteenzetting;
beim Stbnig Z. baben, bem $tbnig Z. baltett =
aan den koning rapport uitbrengen; etw. 3um
Z. bringen = lets uitbrengen; etw. Sum Z.
bringen = lets uiteenzetten; (er bat) einen
itanen Z. — een mooie voordr.; (stud.) (fie
bat) einen 1d)Onett (guten) Z. = een aardig
melkstandje ; Z. auf neue 91ed)nung = transport; Z. ... (Mb. = transporteeren f .. .;
einem etw. in 93. bringen = lets op iems.
rekening brengen. boetragett, ft. (1).) = voor
(iem.) uitdragen; verslag, rapport uitbrengen;
(gedicht e. d.) voordragen; (ben SaIbo) (op
nieuwe rekening) overbrengen, boeken; D . .ber
Rat = rapporteur, (aan 't ministerie) referendaris. Sov'tragbart, io., sfuttit, w. u. a. =
wijze, kunst van voordragen e. a.
bov'triiitern, 1d)w. (b.) = voorneurign. boys
treirtitt) = voortreffelijk, uitste'kend, -muntend. SortrefflitWeit, w. — = voortreffelijkheld. boetreibett, ft. (1).) = vooruitdrijven.
Sorlrep4m, to. = hordes, stoep. boetreten,
ft. (1.) = vooruit-, naar voren treden; [even
aanloopen; einem D. = vO6r iem. anders gaan,
den voorrang hebben = ben 8ortritt Dor
einem baben]. bov'trinfen, rt. (b.) =voordrinken,
't eerst drinken. Sor'tritt, m. : ben Z. Dor einem
baben = 't recht hebben om tem. voor te gaan,
den voorrang boven iem. hebben. Stretrubb,
m. = voortroep, vooruitmarcheerende afdeeling van de voorhoede.
Sov'ttu§, 1. = (gwst.) voorschot. bov'tutt, unr.
(b.) = voordoen; [es einem D. = es einem
ploortutt, fid) D. = fid) b ervortutt]. Seetity,
to. = tochtdeur, tweede deur. boeturnen,
1d)tv. (b.) = voorturnen, -werken. *Whatley,
m. = voorturner, -werker.
boeitbett, ittv. (b.) = voorloopig oefenen,
voorbereiden.
borii'ber = voorbij, weg, over; (ook) voorover;
an einem, an einem bailie D. = iem., een huis
voorbij; bie 50 D. feitt = (ook) de 50 gepasseerd zijn.
borti'beriliticaen, it. (f.); sitieten, ft (1.) --voorbijilvliegen; -vloeien (-stroomen).
borfi'bergeben, (1.) = voorbijgaan, -loopen;
im S. = (ook) en passant, terloops. bovii'bevs
gebenb = voorbijgaand.
borii'berilfontmen, ft. (1.); =Outten, unr. (b.);
saieben, ft. (f.) = voorbijilkomen; -kunnen;
-trekken (wegtrekken).
Soefibutta, w. = vooroefening. Sor'unters
lucbutta, tv. = vooronderzoek, instruktie.
Soeurteit, 1. = vooroordeel, -opgezette
meening. bov'urteil6frei, :WO = vrij van vooroordeelen, onbevooroordeeld, onbevangen.
boeurteitObolt = sterk bevooroordeeld.
Soebitter, Fix = voorouders, -vaderen. Zoe..
bergangenticit, to. = voltooid verleden tijd.
SoeberfOr, 1. = voorloopig verhoor, v..e
ondervraging. Sor'beriantmlung, w. = voorvergadering. boebevitorbett = vooroverleden.
[Soeborbern, 43t. = voorvaderen]. boy's
boracite= = voor-eergisteren. boeborig,
sborletit = op twee na de laatste, voorvoorgaand.
Soebutt§0, 1. = stopwas. boernagen 'RC
Km. (b.) = vooruit durven, zich vooruitwagen, voor den dag durven komen. Sorloabl,
to. = voorverkiezing. boernaltett, ftro. (b.) =
(over)heerschen, de overhand hebben, op den
voorgrond treden; bestaan (vgl. obwalten).
boetual3ett, idpv. (b.) = (tech,) voorwalsen.

vorseiten.

Soetonnb, m. —(e)s, ..wilnbe = voorwendsel,
uitvlucht; unter bem Z. = onder voorw. bat'.
Mantels, fdpv. (b.) = voorwarmen. boetuartO
= voorwaarts ; (10 fommt man) vooruit, verder;
wetter v. = verder; [b. = (ook) vooraan =
Doran]; Mario:ball Z. = Maarschalk Voorwaarts
(d. i . Blacker). Soetotivt6beWeaung, to., swing,
rt. = voorwaartsche beweging. boetoartas
Kreitenb = (ook) progressief. boetottiftett,
ft. (b.) = uitspoelen, uit de week wasschen;
voorbabbelen, -kletsen.
borWeg' (met e) = vooruit (tijd. en plants.), a
priori, bij voorbaat, al van te voren; mit bem
lRunb v. = vlug in den mond, voorbarig. Sots
toeg'ttalmte, to. — = ('t) vooruitnemen, -beschikken, anticipatie. botioca'nefinten, ft. (b.)
= vooruitnemen (wat iem. eigenlijk eerst later
toekomt); a priori, zonder meet aannemen (als
een feit N.*); (einem bas Wort) uit den mond
nemen. boe'tueinen, IA D,. (b.) = voorhuilen,
voorschreien; einem etw. v. = iem. een deuntje
voorhuilen. boeWeilen, rt. (t.) (ver)toonen,
voordendag komen met, voorleggen; er ift
nicbt 3um Z. = hij is niet toonbaar. Zoe..
Wilting, tr. = vertoon. %aloe% tv. = voorwereld, oudheid, oude tijd. boeWettlit§ =
voorwereldlijk. [borluettben, unr. (b.) = voorwenden]. boetoerfett, ft (b.) = voorwarmen,
voorgooien; toegooien; (einem atm.) verwijten,
voor de voeten werpen; einem D. = veer iem.
anders werpen. Strewed, 1. = hoeve (bij een
grooter landgoed); bie Z.. e einer Weitung = de
buitenwerken van een vesting.
boetoiegen, ft. (1).) ---- (iem. iets) voorwegen;
(intr. meest) boetoienettb = overwe'gend, overheer'schend, voornamelijk, in hoofdzaak;
meestal. boeWitnntern, 1d)w. (b.) = voorjammeren, -klagen, -lamenteeren. Soetoinb,
m. : Q3. babett = wind achter, 't voor den wind
hebben. beetoittieln zie v orwimmern. eyes
Winter, m. = voorwinter, begin van den
winter; (ook) de vorige winter. 23ov'toiffen, 1.
= voorkennis, -weten; ot)ne mein Z. = buiten
mijn voork. Soetoillettittaft, w. = voorbereidende wetenschap. Zorloith m. = onbescheiden nieuwsgierigheid, onbescheidenheid,
brutaliteit ; (persoon) brutaaltje ; vgl. 9Imt.
borloiiiia = nieuwsgicrig, onbescheiden, wijsneuzig, brutaal.
Soetoot§e, w. = (de) vorige week. SoeWort,
1. = voorwoord, -bericht; -zetsel; [Z. — (ook)
voorspraak. !Barlow', m. = verwijt; [IL —
(ook) onderwerp (voor schilderij, beeld e. d.);
voorwerp (van spot, beschrijving e. d.)]. bar's
WurfOirei, slob = onberispelijk, zonder blaam.
bor'WurfObott = verwijtend; vol zelfverwijt.
boeitiliten, 1d)w. (b.) = voortellen. borlOtt,
tn. = bij-, overtand. borlaubern, 1d)tv. (1).) =
voortooveren. Sorleitben, 1. = voorteeken
(nl. voorbeduidsel, teeken bij den muzieksleutel,
vddr een muzieknoot, vddr een getal). boy's
3eit§nett, id)w. (f).) = voorteekenen; (fig.)
einem ben deg D. = iems. weg afbakenen.
SeeieirOttung, to. = voorteekening, -beeld;
(muz.) voorteekening. bor'5eigett, icbm. (f).) =
(bewijs van lidmaatschap e. d.) (ver)toonen;
(bie 3unge) laten zien, uitsteken; (3ur 9inttabme,
Sum 9.1f3ept) aanbieden; erit n! = eerst laten
zienl [b. = (ook) aankondigen, voorspel'len].
Sorleiger, m. = toonder; Z. biefes = brenger,
toonder dezes. Soeieigung, tr. — = vertoon;
bet Z. = op vertoon; op 7icht. Soeseit, to. =
voortijd, oudheid. bovieilett=eertijds, lang ge-
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ieden, weleer. borleitig te vroeg, voorbarig,
ontijdig, vroegrijp. borliebett, ft. (1.) vooruittrekken, voorafgaan; b., (1.) = er voor
trekken, er voor doers (een gordijn bijy.); naar
voren trekken; voortrekken, de voorkeur
geven aan, verkiezen; id) 31e1)e Wein bem
tier Dor = ik verkies wijn boven bier; id)
3iet)e es vor, 3u bleiben=ik geef er de voorkeur
aan te blijven. 20-e3intuter, 1. = voorkamer.
Sov'aug, m. = voorkeur; -deel, -recht; voortreffelijkheid, voortreffelijke eigenschap; voortrein; id) gebe ibm ben S. Dor (einem Gruber =
ik verkies hem boven zijn broer; er bat oleic
Zor3iige = hij heeft veel voor. =
voortreffelijk, uitstekend, probaat; vooral,
voornamelijk, in hooge mate. 2orsiiirtittfeit,
— = Voortreffelijkheid. *or'3u0attle,
= prioriteitsaandeel, preferent aandeel.
Sor'3ng4angebot, I. = speciale aanbieding.
Ser'3tta6prcid, m. = uitzonderingsprijs. *or'.
ittiOreitt, 1. = recht van preferentie, van
voorkeur. 23oflug6ftellutto, w. bevoorrechte plaats.

tuad)fertt.

botie'vett, ftw. (b.) = voteeren, stemmen,
zijn stem geven aan, goedkeuren.
.gentiilbe,i. = votiefbeeld, ex-voto:
wijdings-, gelofte-, herinneringsbeeld.
taf et, w. = votiefbeeld, -tafel (waarop de
acrd van de ex-voto's vermeld staat).
Salm, 1. —s, ..ten u. ..ta = votum,
stem.
frt. = Ziertel: vierde, kwart. b. M. =
on 9lecbts wegen, zie Red)t II. Z. (St. —
a)ereinigte etaaten. b. u. = non unten:
van onderen.
butgar' = vulgair, gewoon, gemeen. Sulgala,
w. — = Vulgata (pauselijk goedgekeurde Lat.
bijbelvertaling). = vulgo, gewoonlijk,
zooals 't yolk zegt.
*Watt', m. —s, —e
Vulcanus; vulkaan.
buttaltift# = vulkanisch. bultattilie'rett, ftw.
M.)
vulkanizeeren (aan hitte blootstellen);
(rubber) zwavelen. Sultattilie'vutta,
—en = vulkanizeering.
v. v. = vice versa, en omgekeerd, en
terug.

s.
= WecbfeI.
S. 1. = W. W = Weft(en).
= wenben! W. = Wert: waard, geacht;
31)re w. (werten) 3eiten = Uw geacht schrijven.
feattabt, w., %taabflanb, 1. = Waadtland.
aabtliinber, m. —s, — = Waadtlander.
Waadtlandsch.
tuaabt'Itinbild)
Waag (rivier); water, golf.
Sang, w.
ant, w. = Waal (rivier).
(gw3t.) = weng.
Sab'be, w.
tvab'b(e)lig slap, week, lillig; wee (v. smaak);
mit ift w. = ik ben wat misselijk, wee. Wab'
beta, fdpro. (b.) = zwabberen, slap hangers,
lillen; es wabbelt mit = mit in wabblig.
= (honig)raat. Sa'bett=
Sale, w.
ttottig, m. — honig in de raat.
alertobe, w. — = vlammend, flakkerend
vuur; (Vlammewal waarmee Odien de slapende
Brunhilde omgaf). [tna'bern, fcbw. (b.) -zwabberen; waggelen; flakkeren].
War§ = wakker. SatVaufittg, m. = wachtparade, ('t) optrekken van de wacht. %tatir.
bett, 1. = waakbed. Stub'biettit, m. = wacht,
—n = 'waak,
waakdienst. SW*, w.
balten = de wacht houden; waken;
wacht;
geben,
baben = de wacht hebben; auf
bie W. be3iel)en = de wacht betrekken;
aufftellen,
fteben = op wacht staan; bie
abIi5fen = de wacht uitzetten, aflossen; einen
briugen = iem. op de wacht (in
auf bie
= de eerste
't wachthuis) brengen; bie erfte
wacht(tijd) . aittett, . (b.) = waken,
wakker zijn; (bei einem Rranfen, fiber einen
[sours: fiber einem]) waken. butAeftet)ettb =
op wacht staand, wachthebbend. tvt4ifrei =
vrij van de wacht. tutublabenb wachthebbend. %tattluttb, m. = waakhond. atty.
mann, m. = wachtsman. %tarft'manttfOnft,
w. = (manschappen van de) wacht.
ar§ol'ber, m. —5 = jenever(boom, -bes).
%t3ad)ol'bevIlbaum, m.; 'been, w.; sttratutts

Wein, m.; =brad, w. = jenever(boom, -bes;
-brandewijn (van -bessen); -lijster.
sand(a)rak (een hers).
Sai4oVberbar3, 1.
Satbot'berilboti, 1.;
1.; .ftvautb, m. —
jeneverIlhout; -olie; -struik.
tuaWrufett, ft. (1).) = wakker roepen (ook fig.),
opwekken, gaande maken.
Sat46, 1. —es = was. nattO'abbrud, m. =
wasafdruk.
Watt/Taut = waakzaam, oplettend; auf
(iiber) einen rein = op iem. letten; ein w. . es
%lige auf einen (etw.) babett = een w., wakend
oog op iem. (iets) houden. %ta4'fautteit, w.
= waakzaamheid, oplettendheid.
= wasachtig.
WaM'Abttlicft,
banb, 1. = waslint. SatOO'baunt, = gagel.
Satb6'bilb, I. = wassenbeeld; wasmodel.
Na(§4'bilbtter, m. = wasboetseerder. !.ant00'=
bitbnerei, w. ceroplastik, wasboetseerkunst.
atbd'blutne, tb. = wasbloem; wassen bloem.
Nacti4lobett, m. = waskoek. %.a44'boffierer,
m. = wasboetseerder. ad)Wbede, w. =
wassen (wasdoeken) kleedje, zeiltje.
I. tonWlett, ft. (13 (bu wad*, er wiftcbit; wud)s;
wfubfel wacbfe! gewacbfen) groeien, wassen,
aangroeien, grooter worden, toenemen; in
bie bObe w. = in de hoogte gr., opgr., hooger
worden, (ook) verrijzen; es flub ibm wieber
baare gewacbien = hij heeft weer haar gekregen; einem fiber ben Ropf w. iem. boven
't hoofd gr., iem. te machtig worden; biefem
lInternebmen war er nicbt gewacbien = your
die onderneming was hij de man niet, niet
berekend; ber llRonb ift im = 't is wassende
maan; vgl. gewad)fen, gras, grau, ber3.
II. Watirfett, tufutlen, fcbw. (b.) = wassen, met
was bestrijken.
tutittlern wassen, van was; eine w..e
Rafe baben = (fig.) erg soepel, gedwee zijn;
einem eine w ..e stare breben = iem. wat wijs
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maken. • aiWfabett, m. = wasdraad, gewaste
draad. ' ; -(44'farbe, w. waskleur. tomtbir
farbig = waskleurig. fiSat§bligur, w. =
wassenbeeld(je).
at§bligurentabInett, V. =
wassenbeeldemuzeum, -spel. toatbbigelb' =
wasgeel.
at§bigefittt, 1. = waskleurig, wasbleek gezicht, wassen gezicht. Sattbiterae,
= waskaars. eatt'O'firge, to. = Spaansche
kers. *2406'ruc4en, m. = waskoek. aebbi.
laOttett, m. = was-, boenlap. SadWieintoattb,
w. gewast linnen, wasdoek. alacOlic§t, f. =
waskaars, -lucifer. %!. aiWii4tfabrif, w. =
waskaarsefabriek. ,adWutalerei, wasschilderkunst, ('t) wasschilderen, -schilderwerk.
Satbrutane, tv. = wassen masker. ,a46'.
utobell,1. = wassen model, wasmodel. at46'.
nate, tr.: (bas 9lecbt) bat eine Ell = is gemakkelijk te verdraaien.
adW110a0ier, 1.; .01after, I.; s$,olitur, to.;
.000e, w. = waslIpapier (gewast papier);
-pleister; -politoer; -pop (wassen pop).
sonde, katheter.
tBacbOirabvtliett, f.
earbWilfalbe, w.; •Ittelbe, to.; •ftbutelie, w.;
= waslIzalf; -koek (honigraat);
.felfe,
-smelterij ; -zeep.
tvarbiftebenb zie wacbeftebenb.
Sa4Witod, m. = wasrol(letje), gevlochten
waskaarsje. atbOitafel, m. wastablet;
wassen lei(tje), wastafel; honigraat. %tatt4'.
wasdoek, gewast taf.
taf(fe)t, m.
Safbitube, w. = wachthuis. -kamer.
acbOiturb, 1. = wasdoek.
SadOitunt, 1. —(e)s = wasdom, groei, ontwikkeling, vooruitgang; mein eigettes a]3. =
eigen verbouwde wijn.
Saibblieber, m. = waswerker, -kaarsemaker.
acbt, to. —, —en = (schild)wacht.
overhangende sneeuw—n
&bite, w.
massa.
SacOlet, to. —, —n = kwartel; oorveeg, mep.
adrtelfang, m. = kwarteljacht, -vangst.
adrtelgant, = kwartelnet. Sadrtelbuttb,
m. = patrijs-, speur-, kwartelhond.
at§itellliagb, w.; . fattig, m.; -net, 1. =
kwartellIjacht; -koning ; -net.
213acfrtelllOfelfe, tr.; 'ruf, m.; .fe§lag, m ;
.ftreirOett, 1. = kwartelfifluit (-beentje); -slag
(-fluitje); -slag; -vangst (met 't strijknet).
atlytelftrkb, m. = ('t) trekken van de kwartels; en = ftreid)ett. T.atb itel&elt,
qua,
= kwarteltijd, trektijd van de kwartels.
—s, — wacht, waker, oppasser.
tiltitft iter,
ar§ itergelb, 1. = waakloon. %taitlerbtiubs
den, = wachthuisje. Stidilerbern, =
wachthoren. Ofttb iterruf, .1(brel, m. = roep
wachtvuur.
van de wacht. (Attester, 1.
tuatttibabenb = wachthebbend. Sattlibaub,
= wachthuis. lubt'forat,1. = wachtlokaal.
SarOtintanteI, m. = kapotjas. attfuteifter,
tn. = opperwachtmeester.
tBatttilloarabe, W.; . 0often, m.; sKiff, I.;
.ftube, ID.; Sturm, tn. = wachtlIparade ; -post;
-schip; -(lokaal); -toren.
—n = wakke (een gesteente).
cycle, w.
Maetelig = waggelend, wankel; loszittend
(hoefijzer bu y .); w. rein, ftef)en = zwak,
faai staan. Saefelto0, m. = schuddebol.
Malan, ftw. (f).) = waggelen, schudden,
wankelen; (van hoefijzer enz.) loszitten; es
wadelt mit feiner Oefunbt)eit, mit feinem
Oefd)aft = 't staat zwakjes met . ..; (ook) er
wadelt.
degelijk, opgewekt,
waklier,
toaciter

zie toadelig.
abiblte, w. — (gwst.) zie
—n = knit (van 't been).
Tea'be, w.
Sai beullbeitt, 1.; .traut0f, m.; **tunnel, m. —
kuitIlbeen; -kramp; -spier.
—n = wapen (aanvals-, verw.
dedigingswapen; ook = Waffengattung); 511
ben
n = te w.; unter ben 913..n iteben =
onder de w..s zijn; 5u ben ..n greifett, bie
T3..n ergreifen = de w..s opvatten, naar de
w..s grijpen; bie 9:8..n itreclen = de w..s
neerleggen, overgeven.
—n = wafel.
Saffel, 133.
SaffellIbilder, m.; .elfen, 1.; .teig, m.
wafelllbakker ; -ijzer; -beslag.
affenarbelt, w. = oorlog. tBarfettbruber,
m. = wapenbroeder. Marten-VOIR = in staat
om de wapens te dragen. ,`,ctrfenanttung,
w. = wapen (als legerafdeeling).
$93arfenNeflirr, 1.; .gerilft, 1.; .geftell, 1. =
wapenlIgekletter ; -rek; -stander (-rek).
SaffenlicietOfe, f.; ggenmit, w.; .gliiit, i.;
.battb, 1. = wapenngeraas; -geweld; -geluk;
-magazijn (dep8t, arsenaal).
toarfettlo# = wapen-, weerloos, ongewapend.
m.; m.; .rube, w.; rubut,.
m. = wapenlIplaats; (vroeger) -rok (nu: tuniek);
-stilstand; -roam.
affenljriiitune, w.; '4djau, ; I cb In e b ,
m. = wapenlIrusting; -schouwing; -smid.
2arfenliftillitattb, m.; -taus, m.; stat, w. —
wapenilstilstand; -dans (ook: oorlog); -felt.
SaffenlItragen, .trtiger, m.; .fibung, w. —
wapenIlhandel (wapens te dragen); -drager
(schildknaap); -oefening (-handel).
Maffinett, ftw. (h.) = wapenen, bewapenen.
tutigibar = weegbaar. %ttigibartelt, w. — =
weegbaarheid. foe, ID. —, --n = (weeg)schaal, balans, waag; Weegschaal (van den
diererion); zweng(e)hout; [(ook) waag(stuk)];
einem (einem Zing) bie Ul.balten = gelijkstaan
met, opwegen tegen iem. (of iets); es ift nod)
auf ber TO. = 't is nog onbeslist, nog hangende;
etw. Vint fd)wer in bie 933. zie 1d)to er. Saige.
waagbalk, balans. Saigebrett,
batten, m.
1. (houten) Schaal, Sallenelb, 1. = waaggeld, weegloon. Slaig(e)balb, m. = waaghals.
Maig(e)balflg = waaghalzerig, roekeloos.
aig(e)balllgteit, to. — = waaghalzerij.
aigebalter, m. = schaal-, balansdrager.
Saige1)au6, 1. = (stads)waag.
irgelcben, 1. —s, — = wagentje.
nine.
Saigemadier, m. = balansmaker.
meifter, m. = waagmeester.
aigentut, m. = durf, (onderremings)moed.
I. maigen, fd)to. (1).) = (een sprong e. d.) wagen;
(zijn leven, veel geld) wagen, riskeeren; aid
Gelb an eine Cade w. er veel geld aan
wagen; [to. = (ook) zich blootstellen aan,
trotseeren]; fic0 to,
zich wagen, durven; er
durft niet op 't ijs;
wagt gcb nidt attfs Cs
wer nicbt wagt, gewittnt nid)t wie niet waagt,
u. (Iiibb.)
die niet wint. II. Wdaigett, m. —s,
EBagen = rijtuig, wagen, waggon ; (sterrebeeld)
Wagen, Groote Beer; q3ferbe unb paard
en rijtuig ; einem an ben U. fabren, farrett,
fommett = iem. te na komen, in iems. vaarwater komen, iem. dwarsboomen; vgl, gran.
tud igett, ft. u. fcbw. (f).) (id) wage: wog ob. wagte;
woge ob. totigte; wage! gewogen ob. gewagt) =
wegen, waardeeren, schatten; erft wags, bann
wags, — er ft wage, bann wage = bezint ear
ge begint,
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= coupe.
Sa'gettabteil,
a'fienflattle, w.; =bant, tr.; ginner, m. —
wagen-, (rijtuig)11a,s; -bank; -maker.
—
ID.; =beck,
a'nettilbaunt, m.;
wagenilboom; -burg; -kleed (-zeil, huif).
'V; a'fienlIbeichfel, Iv .; ',cutter, f.; *finli6, m.;
=tiityer, m., =geleite, 1. = wagen)dissel;
-raam(pie); -vernis(rijtuigv.); -bestuurder;
-spoor.
a'nettlIgerattet (=geratter), 1.; =geftfOrr, 1.;
wagenPgerammel; -tuig; -stel.
sneftett, 1.
'a a'nettIlijaud, 1.; =fatten, m.; 5tInfte, =
wagennuis (koetshuis); -kast (-bak); -(rijtuig)klasse (van den trein).
Sa'genforb, m. = groote mand, sluitmand.
Taa'gentad, m. = rijtuiglak.
a'Renliteiter, w.; =tenter, m.; =maMer, m.;
'quitter, m. = wagenIlladder; -bestuurder
(chauffeur); -maker; -meester.
allettparf, m. = wagenpark rollend materiga , behalve de lokomotieven). Sn'genOterb, 1. =
rijtuig-, trekpaard. Wgenrab, 1. = wagenrad.
a'gettrentite, w. = koetshuis, remise. Sa'.
genrettnett, 1. = wagenrennen. tea'nentOntiere,
tr. wagensmeer. aigatfc§u#,Oett, m. = remise.
a'gentilb m. = wagers-, rijtuigbank, bok.
ty. = wagenspoor.
aigentitr,
w. = portier (van een rijtuig). %ta'gentnittbe,
a'gen.
dommekracht, kelderwind.
= wagen-, rijtuigwip. Ifeallenotg,
truf§te,
trein.
m.
= weger.
2B4'ger, m. —s,
loa'gereitt = waterpas, borizontaal.
Sa'gettiitt, 1. = waagstuk.
Salleaunge, w. = tongetje (van de balans).
atigon', m. —s, ---s = waggon.
Sag'imla Or. zie aBagebais ufw.
Saglter, m. —s, — = (fbb.) wagen-, rij91abmacber). Nag'=
tuigmaker (nrbb.
nevarbeit, w. = wagenmakerswerk.
tBan'tti6, 1. —les, --le = waag, waagstuk.
(waag-, weeg)schaal; feine
Sagitftale, w.
Iegett zijn woorden wikken
node auf bie
en wegen ; vgl. f Olen
zie wagerett ufw.
Wag'rerht,
'a 01, w. —, —en = keus, keuze; verkiezing;
(bij verkiezing) benoeming; eine Bute T3. treffett
= een goede keus doen ; bie 913. anttebmett,
de benoeming aannemen, voor de
abIebttett
= naar keus, (ook) in
b. bedanken; nad)
optie (bij huurkontrakt); vgl. Zual. Sajrabt,
gekozen abt. SalWatt. m. = ('t) kiezen,
m.
verkiezing. atiVantt, 1. = stembureau.
SafWaufruf, m. = oproep(ing) aan de kiezers.
tutitWbar = verkiesbaar. StifWbartelt, ID. —
- verkiesbaarheid. -,01'bebingung, w. =
verkiezingsvoorwaarde. Wa4VbererOtigt=kies-,
stemgerechtigd. Safil'bereittigung, w. =
abl'betvegung,
kiesrecht, -gerechtigdheid.
verkiezingsbeweging, -drukte. SOU=
w.
m. =
kiesdistrikt.
besixr, m.
gekozen bisschop.
tutitrlen, fd)w. (Ii.) = kiezen, uitzoeken, keuren,
verkiezen, stemmen; benoemen ; ein gewiibiter
%mug = keurig pak; geweibite Oefellfcbaft =
uitgezocht gezelschap; ficb gewaljlt ausbriidett:
- zich keurig (maar ook eenigszins spottend:
deftig) uitdrukken. %ttifyiev, m. —s, —
kiezer; (bij premigaffaires) kooper. %tag'.
verkiezingsbesluit. triWieriftt
edit, m.
kieskeurig, lastig. alytertifte„ w. = kiezers= kiezersehap; (de)
lijst. tafrierfc§aft,
= kiesbevoegd, -gerechkiezers.

tviibrettb,

tigd; verkiesbaar.
w. = Idesbevoegdheid ; verkiesbaarheid.
aftl'telb zie
w. = keurvorst; veralf eIb.
kiezend vorst. abligattn, m. = stemming,
verkiezing; im erften = bij eerste stemming.
Sabligeleth f. = kieswet. eabl'battblung, tr.
= verkiezing.
Wriblift = (gwst.) wel, gezond, behaaglijk; ook =
trablerift.
SalWfaifer, m. = (door de keurvorsten) gekozen
keizer. ':=01'fautOagne, tn. = verkiezingskampagne. aigitamO, m. = verkiezingsstrijd. aiglatfitutation, = kiesverdrag
(v. d. Roomsch-Keizer), kieskapitulatie. SOU=
tOnig, m. = verkozen koning. tBafglonful,
koopmanskonsul.
m.
abllOrOertebatt,
= kiezerskorps. *GOMM, nt. = Idesdistrikt, -kring.
aiglifte =
tra1004 = in 't wild, zooals 't uitvalt,
blindelings. SafWmac§e, = verkiezingswerk. alWmamt, = kiezer. alfWmamta •
türOer, m. = kieskollege. eabi'mobui), m. =
wijze van verkiezing.
tifirmut, m. = brooddronkenheid.
Wort, m. = verkiezingsplaats.
Offit0t, ID. = stem-, kiesplicht. a01'01a1), m.
= verkiezingsplaats; vgl. TB a II) I a t.
protorott, 1. = proces-verbaal van een verkiezing, van een stemming. Sabl'Orilfung, tr.
= onderzoek van een verkiezing, van een
stemming. Sa4I'ver4t, 1. = kiesrecht. a4V=
reform, to. = kiesrechthervorming. SalW.
f = rijk, waar de vorst gekozen wordt:
keurrijk. SabilOrm0, m. = leas, zinspreuk,
devies.
SatitItatt, zie Oalitatt.
= stem. NablifOrtent, 1. =
WabErtintme,
kiesstelsel. Sabilag, m. = verkiezingsdag.
= verkiezingsmanoeuvres,
SaiWumtriebe,
stembus.
-relletjes.
afit'urne, w.
erf Oren, 1.
e b u s. Na0Vberiantuttung,
= kiesvergadering.
afil'bertuanbtfebaft,
= keurverwantschap (chem. en alg.).
taatit'borttetier, m. = prezident van een stembureau. Watillveite = ter keuze. Safillenfttb,
m. = kiescensus. % .afjl'aettel, m. = stembiljet.
-briefje. 'ztaOl'iintuter, 1. = stembureau.
aOtt, m. —(e)s = waan, dwaling; etnem feinen
bettelpttett = iem. uit den waan, uit den
droom helpen. SOtt'bilb, = waanvoorstelling, hersenschim. Wiiiroett, ftw. (I).) =
warren, meenen, gelooven. ' ,:ta§tt'glaube, m. =
wangeloof. Waipt'aitiubig = wan-, bijgeloovig.
Salitt'boti, 1. = wankantig hoot. Saijulante,
133.
wankant (scheeve kant aan timmerhout).
taaint'forn, 1. = loos koorn. waOu'IMatten =
wanscha'pen, -stal'tig. Ott , m. = waanzin, krankzinnigheid. toalpeffmtig = waan-,
krankzinnig; erg, om gek to worden. Sabo'
WIC m. = verstandsverbijstering, krankzinnige
onzinnig,
geestdrijverij, onzin. Wabolvitiig
dol.
tuabv waar, juist, werkelijk, echt; (er will)
es nid)t w. baben = 't niet toegeven, niet
bekennen; (ein Oerfpreten) tr. mad)en = waarmaken, vervullen. warren, ftw. (t).) = (eines
tinges, ein Zing) zorgen voor, hoeden, behoeden; (ben etein) bewaren; (fein 91ett)
verdedigen, handhaven ( p er einem, gegen einen:
tegen iem.); fidj 03. = zich in acht nemen, zich
hoeden, oppassen.
(voort)duren. aanhouden.
WOW vett, fcbw. (f).)
totarrettb, 13rtip. mit Men. = gedurende. tijdens,
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onder; Rani. = terwijl. WOrettbbellett,
.bemi = terwiji, ondertusschen.
waar(achtig), waarheidlievend,
Waty'baft
oprecht; waarachtig, waarlijk, werkelijk.
Wabv'Oaft = (icbtu3.) duurzaam, stevig.
[waarachtig; waarheidlievend;
WabvOaftig
juist]; waarachtig, waarlijk.
fttiOartigtelt,
W. — waarheidsliefde. Or'Oeit, w. —,
—en = waarheid; Rittber unb Marren (unb
voile Leute) reben (aagen) bie $9. = kinderen en
gekken zeggen de waarheid; einem bie
Wen iem. de waarheid zeggen, zeggen waar
't op staat. Orlyitdeifer, m. = waarheidszucht, ijver voor de waarheid. ahrlyitO=
freuttb, m. = vriend der waarheid. Wabr'beitd.
gems = waar(achtig), juist, overeenkomstig
de waarheid. w. = waarheidsliefde. Waftebeitbliebettb = waarheidlievend.
1a0e0eItOlimt, m. = waarheidszin. Wa§e.
beitOWibvig = in strijd met de waarheid,
leugenachtig. Wativ'th0 = waarlijk, werkelijk,
voorwaar.
abematut zie Oetutibrsmann].
tuato'nebmbar = waarneembaar. WOW.
= waarnemen, (op)merken,
nebmett, ft.
zien; behartigen; (een gelegenheid) waarnemen,
gebruiken, benutten; [nebmet ber Stinber wabr
zorgt voor de kinderen; nimm ber Stunbe
w. gebruik den tijd: 9lecbte w. = rechten
verdedigen, beschermeni; [eine Stollen w. =
zijn onkosten terugnemen. %I.aftv'neOututtg,
to. —, —en = waarneming, opmerking, behartiging. Saly'nebmungOberutOgen, 1. =
waarnemingsvermogen.
Safjelagefutift, w. = waarzeggerskunst. Mahe.
(1).) (Part.: gewabriagt) = waarzeggen, voorspellen. Sabriager, m. —s,
waarzegger, voorspeller. Sabtlagereii , w. =
waarzeggerij. tuctigiagerifc4 = voorspellend,
voorzeggend. SaOrlagtmg, w. —, —en =
waarzegging, voorspelling.
tedOldjaft, w. — = waarborg, garantie.
[feahelt§au,
— = waarschuwend teeken
= (nbb.)
(fig.)]. waty'lc4auen, jcbw.
waarschuwen.
Waftelt§eittlic§ = waarschijnlijk. abr'14ein.
w. — = waarschijnlijkheid.
lefieittlic§teitOrec§nung. w. = waarschijnlijkheidsrekening.
[P4OrWmattit zie Gewetbrsmann].
*liaty'llnuck m. = juryuitspraak, verdikt.
Wrung, tu. — = handhaving enz., vgl.
mabren.
Sitbiruitg, r a. 2-, —en = muntvoet, (munt)standaard; valuta; [fig. hooge waardel;
fenbe 213. = hinkende st.; (brei Oulben) Biter.
= Oostenrijksch courant (Crt.).
reitifte
airrunadfrage, w. = (munt)standaard-,
valutavraagstuk. SiWrungOmiltue, w. =
standaardmunt.
Slatjegekben, 1. = karakteristiek merk(teeken);
merkwaardigheid; aanwijzing; [sein, signaalj.
Saiblinger, m. —s, — = Waibling (bijnaam
van 't geslacht der Hohenstaufen).
m. —(e)s (ververs)weede, pastel(plant).
ainftirbev, m.; w.; tv. =
weed(e)ifverver ; - kuip; - molen.
(zeldenm. —n, —n) = weer;
tu.
(bij de Meistersinger) rijmloos vers.
ailenllanitatt, w.; .getber, 131. = weesilhuis
( - inrichting); - gelden.
1. =
Sailentstav, 1. vedergras.
weeshuis. allettfittb, 1. — weeskind ; barin

Malbitatte.

er ein T3. = daar begrijpt hij niets van, heeft
hij geen verstand van, heeft hij geen kaas van
gegeten; (Rine Ilbr) tit ein 113. geroorben =
staat in de lommerd. allenfttabe, m.
weesjongen ; unter uns . . n = (scherts.) onder
ons meisjes; vgl. .finb. SailettmabeOett, 1. =
weesmeisje.
Sai'lettpftege, w. = weezeverpleging. al'.
lomat, m. = raad van toezicht op de weezeverzorging. Nai'lettfrOute, w. = school voor
weezen. elentlater, m. = weesvader.
—n = wak (in 't ijs); bijt.
ale,
—(e)s, —e = walvisch.
Sat,
Walach, Walachijer.
m. —n, —n
ala*Vbie = Walachije. WaleVc§i1r0 =
Walachijsch.
Nalb, m. —(e)s, Milber = bosch, woud;
wie man in ben W3. bineinitreit, fo id)allt es
wieber beraus = zoo men doet, zoo men ontmoet.
ath'ameile, W. = boschmier. albiattemotte,
tu. = boschanemoon. Walb'au4 1 = ('t) bosch
uit. Satbi bau, m. = boschbouw, -kultuur.
= woudboom.
atb'baum,
Salb'llbeere, w. ; .beitittfer, m.; .bettattb, m. =
boschilbes; - wachter; - stand.
Salb'biene, w. = wilde bij. alb'brattb, m. —
kluizenaar,
boschbrand. Naltebruber, m.
heremiet. StitbAett, 1. —s, = boschje,
bosschage. alb'brnt 1. = dorp in 't bosch.
1alb'buttiet, 1. = duisternis van 't bosch.
bosch in 233atbieinfautteit,
tualb'ein' =
w. = woudeenzaamheid; kluis.
= Waldenzer.
Scantier, m. —s,
Satb'erbbeere, w. = wilde aardbei.
eatblIefel, m.; -eule, m. = woudllezel; -oil.
Nalblvebel, m. = strooperij.
alblvebter,
m. = strooper.
Salh'llgebivge, 1.; . gegettb, w.; =gel% m. =
wouagebergte ; - streek; - geest (boschgeest).
albigott, m. = bosch-, woudgod. alb'gOttitt,
w. = bosch - , woudnimf. m. =
wilde honing. (drawn, 1. = wald-, jachthoorn. Salbliornift, m. = waldhoornspeler,
hoornist.
m. = boschwachter.
boschrijk, met bosch begroeid.
Mania
w. = boschkat. Nalblirp§e, =
wilde kers; (ook) roode boschbes. Salblultur,
w. = boschkultuur. lealbTaufer, m. = woudathileute, $1. = boschbewoners.
looper.
allYmtimutett, 1. = boschmannetje, -geest.
athintaft, = veevoeder in 't bosch,
eikelvoer. Saltrmaud, w. = boschmuis.
eatb'meifter, m. = hoofdinspekteur bij
't boschwezen; lievevrouwe-bedstroo, ruwkruid.
alb'menftt, m. = boschmensch, orang-oetan.
Salb'ntonOfte, = boschnimf. alb'.
orbttm zie Woritorbttung.
hei-, veenrook; wierook
alb'utudi, m.
(van naaldhouthars), muskuskruid.
w. = klematis. Nalb'rec§t, 1. = boschrecht.
Saib ireiter, m. = bereden boschwachter.
schade, nadeel (in de
Salb i li§aben, m.
bosschen aangebracht). Salbic§au, W. = inspektie van de bosschen. Saiblifinepfe, w. =
houtsnip. 2BaIbitbonung, w. = jong bout,
plantsoen. Nalblitrat, m. = boschgod, sater.
m. = boschwachter.
aWitabt, ID. = woudstad, stad bij (een)
bosch; bie vier NalbIttibte am Mein = de
vier (Zwarte-)Wousteden (1Balbsbut, 2aufen.
burg, eat:Riven, Meinfeiben); bie vier Scab'.
itatte = de vier oerkantons aan 't Vierwoudstedemeer.
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Safirlifirede, w.; =firont, m.; =taube, to. =
woudlistreek; -stroom; -duff (houtduif).
albleufet, m. = boschduivel; baviaan;
wild dier; (ook) gems.
foekepot.
1.
Sali bung, —, —en = bosch, wood, bosch-,
woudstreek. %tab'beilcften, 1. = boschviooltje.
tvalb'tvarte = boschwaarts. %tabling, m. =
boschweg.
Sale, m. —n, —tt = GalMr, Italiaan, Waal.
nice (spr.: oeeels), I. = Wales.
1. = slagveld.
Weallift* (met ii), m. = walvisch.
eat'fi l t411fOre r, m. ; =fang, m.; =frau, m. =
walvischqvaarder; -vangst; -traan.
tuat'gern, fd)tv. (1.) (gwst.) rollen deep Km).
atharta, w. — = Walhalla.
—s, — = bewoner, van Wales.
Saltier,
—rt = ('t) vollen, volmolen;
tv.
ransel; bem Zud) bie 913. geben = 't laken
vollen; afranselen.
vollen. tvatlen, fd)tv. (b.)
nI'fev, m. —s, — = voller, voider.
nati'llfat, I.; Pieffel, m.; =ntilOte, w.; =matter,
vollikuip; -ketel; -molen; -molenaar.
m.
—n = Walkure
altii've it. Sat'filre, w.
(Odiens strijdmaagd).
= wal, muur, bolwerk.
I. ail, m. —(e)s,
m. —(e)s, —e = 80 stuks.
II. %t.
Clack m. —(e)s u. —en, —e(n) = ruin.
vestingallafette (afbr.: attlafetie), w.
aflutter, m. = walanker.
affuit.
arbeit, w. = schanswerk, -arbeid. SaiWar.
better, = schans-, aardwerker. t att'brutt,
m. = bres; dijkbreuk. Satt'bilc§fe, w. —
groot geweer (om op de wallen te gebruiken).
Wat'len, 1d)w. (b.) = golven, borrelen, warrelen,
zieden, koken; (op)trekken (ter bedevaart
m. —s, — = reiziger, pelgrim.
Watt'fatgen, fdpv. (f.) = een pelgrimstocht
doen, ter bedevaart gaan. atilabrer, m. —s,
— bedevaartganger, pelgrim. eatilabvt,
w. pelgrimstocht, bedevaart. Watilatotett,
fcbm. (f.) zie tvallfabren. %tatilabrreort,
bedevaartsplaats.
m.
wallgracht;
ait'llgrabett, m.; =grafter, m.
-graver (schansgraver).
—s,
I. = Wallis (kanton).
— = Walliser.
aftleiter, w. = walkelder, kazemat. %tat'.
lafeite, w. rue I3 allaf elle. Sairmeifter,
m. = opzichter van fortifikatie.
alio'ne, m. —n, —n = Waal. atio'nin, m.
—, —nen = Waalsche. Watioltiftij = Waaisch.
ariung, t t —, —en = opwelling, koking,
opbruising, sterke beweging.
= smeerwortel.
airtuuri,
Clint (met ?I) , tv. = (wal-, okker)noot; en =
(wal)noteboom.
at'nutbaunt, m.
m. = al3aIltatt.
w. = Walburg. Walpurgis.
ltitegiettacbt, w. = Waipurgisnacht.
emi (met ci), m. u. f. —(e)s = walschot,
spermaceti. Oro% I. = walrus, wairos.
al'frait, w. = slagveld, kampplaats.
ittallett, fcbro. (b.) = heerschen, besturen,
beschikken; w. fiber (tiff. ) (eines binges w.] =
heerschen, waken over, zorgen voor; bas
waIte Oott, watt's Oott! = dat geve God!
er itaiter unb wallet = hij doet zooals hij
wit, speelt den bass, deelt de lakens uit;
einen fcbalten unb w. laffen = tem. laten
begaan; TRilbe w. lariat = met zachtheid,
goedertierendheid te werk gaan; matte beines
Vinttes = doe wat je plicht is.

Banberraiwe.

Wouter.
m.
Sep, w. —It = wals, rol; ook = aB an b e r.
= hij reist op zijn
1d)af t; er in auf ber
1. = walsijzer, gewalst
ambacht.
ijzer. lval'aett, 1d)w. (1.) = walsen, pletten;
vervreemdbare
rollen; tv .. be Oruttbrtiicre
gronden. 1d)tv. (b.) wentelen,
rollen; ein Qexifoit w. = in een woordeboek
zoeken; etw. von lid) auf einen anbern tv. —
iets van zich of enz. wentelen, werpen, schuiven ;
lid) im not, auf ber trbe, am Zoben w.
zich in 't slijk enz. wentelen; er wollte fid) tv.
nor 2acben = hij viel om van 't lachen, lachte
zich flood; es war sum = 't was om om te
vallen; rid) tu. = (van menschemenigte ook)
stroomen; rid) im sett w. = zich van den
eenen karat op den anderen gooien. tval'ien=
fOrntig = cilindrisch. City, m. —s, — =
walser; wals. %ttit'ser, m. —s, — = roller,
wentelaar; (scherts.) dik boek, bijbel; (een soort)
keldermot. tual'aig = cilindrisch. talented,
1. = pletmachine, pletterij, walswerk.
taant'ute, nattepe, tv. —n = warn, buik;
pens; kossem (aan den hats 'van runderen).
tune, 1. (u. nt.) —es, aThimfer = (wam)buis.
Wantlen, id)w. (I).) = (af)ranselen, afrossen.
faattb, tv. 03babe = wand, muur; bOlserne
9B. = houten wand, beschot; (er will) immer
mit bem .Kopf burd) bie 9Banb = altijd zijn zin
ge, Vlarrenbtinb e,
doordrijven; vgl.
fpanircb, Zeufel. eanb'artn, = m. wandarm.
bedstee.
Sanblieri, 1.
San'bet, m. —s = verandering, wijziging;
levenswandel; (in) einer Cade a73. fcbaffen
verandering in iets brengen, jets verhelpen;
anb el. tunn'belbar = veranderlijk,
vgl.
onstandvastig, onbestendig; [broos, bouwvallig;
begaanbaar]. eatebeibarteli, tv. — = vergangers,
anderlijkheid enz. an'betgange,
couloirs (van de kamers). tvatt'bein,
(b. u. 1.) = veranderen, wijzigen; wandelen,
trekken; verkeeren; w ..bes Blatt = wandelend blad. San'belitern, m. = dwaalster,
planet. —att'betung, w. —, —en = verandering, ommekeer; transformatie; redhibitie,
koopvernietiging; (R. K. ook) konsekratie,
transsubstantiatie.
an'berbeckr, m. = wisselbeker (als prijs).
San'berbiod, m. = zwerfblok. an'berbuti),
1. = livret, reisboekje (van den) %tan'ber=
rondtrekkend gezel. t an'be.
burl*, m.
-rev, m. —s, = reiziger, voetganger; wandelaar. San'berfabren, I. = toerisme (per fiets).
Satebergelette = .bur1d)e. San'bergetverbe,
1. = ventersbedrijf. —nit'bergettievbeldnin,
m. = venterspatent. Satt'berOeulttrede, tv. —
treksprinkhaan.
an'berialge, $1. = leerjaren (van een rondtrekkend gezel), reis-, zwerfatebertager, I. = verplaatsbaar
jaren.
magazijn, vliegende winkel.
an'berfeben,
= zwervend leven, zwerfleven. %tit-0)er=
leOrer, m. = ambulant leeraar (onderwijzer).
= reislust.
an'berlurt,
tvan'bern, fdyw. (1. u. b.) = gaan, (rond)trekken,
-reizen ; verhuizen; er mute ins Oefifingnis w. —
moest de gevangenis in; (meine Ilbr ift) aufs
Qeibbaus gewanbert = naar de lommerd
verhuisd; er ift (bat) Wel getuanbert heeft
veel gereisd. Wan'bernb = trekkend, reizend,
zwervend, nimmer rustend, ambulant. San's
berniere, tv. = wandelende vier. San'ber=
nn'berratte, tv. =
wisselprijs.
m.
= processierups.
trekrat. San'berraulte,
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Satt'berfe0aft, to. = tocht, (ambachts)reis.
San'ber6ntattn, m. = (voet)reiziger. Sanber•
flab, .ftetren, m. = reisstaf, -stok. ':!.an'ber•
taube, w. = trekduif. atebertru00e, w.
rondtrekkende troep (tooneelspelers e. d.).
anb(e)rung, w. —, —en = rein, tocht, omzwerving. anibevbogel, m. = trekvogel (ook
zooveel als padvinder). Sateberbott, 1. —
zwervend yolk. Sateberieit, w. = .jahre.
tuanb'feft muur-, spijkervast. attblieuttilbe,
1. = muurschildering. anblatenber, m. —
wandkalender. Sanblattfer, m. = (spin)
hooiwagen.
anblarte, to.
wandkaart.
attblaub, to. = wand-, weegluis.
leutbter, m. = muurlamp, wandarm.
• anblung zie
anbelung.
anb'ntalevei, w. = muurschildering. Sattb's
nac§bar, m. = kamerbuur.
m. —
pilaster.
anb'platte, to.
muurtegel.
antqtattentableau, 1. = tegelschildering.
San'brer, uftu. zie Wanberer urro.
Ifeattb'fftule,
wand-, muurzuil, pilaster.
aub irc§frot, , m. = kamerschut.
nub'.
Ittrant, m. = muurkast.
m. —
dam-, penantspiegel. anblafet, w. -----(school)bord. alanbleOpic§, tn. = (geweven)
behangsel. Sattb'utir, tv. = hangklok. 'a an'.
bung, w. —, —en = muur(werk), wand.
nan'ge, W. —, --n = wang, koon; (ook) wang
(deel van een pers, van een trap enz). 9iSategen.
griibc§en, 1. = kuiltje in de wang.
rt ant, m. —(e)s rottber, obne
= zonder
wankelen, z. wijken. Wale! (el) = wankel,
onbestendig]. 2an'tehnut, = wankelmoedigheid enz. vol. Wan'tehniitig = wankelmoedig, onbestendig, ongestadig, veranderlijk.
I. Wan'ren, fd)w. (b.)
wankelen, waggelen,
schudden ; weifelen ; wijken, toegeven. II. an'.
fen, = wankelen, waggelen, schudden;
weifeling; onzekerheid; ins W. bringen = aan
't wankelen brengen, onzeker (onvast) maken.
Mann wanneer; bann unb to. = nu en dan.
Ifelinn'Mett,
—s, — = kuipje; kleine wan.
aten,
—n = wan; (bad)kuip.
I. wan'nen, id)w. (h.) = wannen; (van vogels)
in de lucht blijven zweven. II. Wan'tten (2DD.):
non w.? = van waar?
kuipbad.
an'nenbab,
an'ttetttve4er, m. —s, —,.tuei0e, ro.=torenvalk.
Sault, m. —a, Minfte = bast, pens, (dik)buik.
Sant, w. —, —en; (dikwijls) att'ten —
(scheeps)want, touwen.
w.
—n = wand-, weegluis. Wateien,
rd)to. (b.) = (gwst.) over, te veel zijn, niet meedoen, lastig toekijker zijn (bij 't spel). tuatt'sig
vol wandluizen.
a4r0en, 1. —5, — (geslachts-, stads-,
rijks-)wapen, wapenschild, blazoen. ' :t a.b'Oett.
amt, = bureau voor heraldiek. alYpenau6.
teem m. = wapenkundige.
a4'4 0enlibutt, I.; =felt), I.; .4evotb, m. =
wapenliboek; -veld (kwartier); -heraut.
a4e0enlItenner, m.; =tante, ttt.; stunbe, tv.;
•runbige(v) = wapenlikundige; -koning; -kunde
(heraldiek); -kundige.
San'Pen/Intater, m.;
m. u. f. (vol.
(tab) = wapenlIschilder; -schild.
WatWnen, rd)to. (b.) = wapenen.
Warbein', m. —(e)s, —e = essaieur (aan de
munt); keurmeester, toetser. Warbie'ven, !dm.
O.) = (good, zilver) toetsen, keuren.
a're, w.
—n = (koop)waar; 9Baren =
waren, goederen. %Sa'rettaufnaintte, w. =
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inventarizatie. Na'rettattkauld), m. = uitwisseling van goederen, goedereverkeer. Sa'ren.
bertanb, m. = (goedere)voorraad (in 't pakhuis);
inventaris. Sa'renbeftellungSbut§, 1. = bestellingeboek. 2Ba'rettbarie, w. = goederebeurs. Sa'venbuck
= magazijnboek.
a'rett. einlubrlifte, w. = kargalijst.
a'venlIgefiRifte, $1.; .0anbel, m.
goederellzaken (handel in goederen); -handel.
Safrett1ja0, 1. = warehuis, bazaar. 'a Wren.
= warekennis. ea'rentonto, 1. =
tettutni6,
magazijnboek. a'renfrebIthaub, 1. = magazijn op afbetaling. a'rentultbe,
= warekennis. Sa'rentager, 1. = pakhuis, magazijn;
voorraad. ,:t a'rettmarft, m.
produkte-,
goederemarkt. ':ta'venoveib, m.
goedereprijs. na'venttrobe, w. = staal(tje) van waren,
monster.
a'rettraptung, w. = faktuur.
a'renfronto, m. u. 1. = goederekorting.
' a'renftentro, 1. = magazijnboek.
a'rett.
ftentOel, m. = fabrieksmerk. alrenfteuer, w.=
koopwarebelasting. Na'remtutf
m.
omzet van goederen. .-:tit'rettberieicOttiO, =
goederelijst, faktuur; prijs-courant. 'a a'vett.
lomat, m. = (goedere)voorraad. Na'retta
ieit§en, 1. = handelsmerk. Sa'renseiefongefeth
merkewet. a'renlofl, m. = rechten.
art m. zie s erf t I.; War% zie Werft II.
Warns (warmer) = warm; mir ift w. ik heb
't warm; M. itellen = op 't vuur zetten, warm
houden; er ritt to. = hij zit er warmpjes in;
einem to. mad)ett = 't iem. benauwd maken.
avut'bab, 1. = warm bad. 'a avutibier, 1. =
warm bier. ' a.
m. —a, — = warmbloedig dier. warnebtlitig = warmbloedig.
Sartn'brunnen, m. = warme bron. adetne,
to. —
warmte.
w. ; -grab, m.; .1On, w.;
'leiter, m.; otteffer, m. = warmtelleenheid;
-graad; -leer; -geleider; -meter.
totiemen, rd)w. (b.) (ver)warmen, warm
maken, koesteren; rid) am Weuer, an ber
Gonne w. = zich bij (aan) 't vuur, in de zon
warmers. ,:veteuter, m. —a, — (ver)warmer.
Stivnt'ftaftte, w. = warmflesch, -(water)kruik.
Seirtn'Oaub, 1. = broeikas. Wartn'toraig =
warm, hartelijk, innig. Sitnn'trufe, w. zie
WEtrmflard)e. arnetuftibeiauttg, w. =
heete-luchtverwarming. Siirm'Ofattne, w. =
warm-, beddepan. ':qtrutiftube, w. = stookvertrek.
arnetetter, m. = warmbord.
213Frentung, —, —en = verwarming.
Sartn'tuarferfoiaung, w. = warm-waterverwarming. $iirnt'iintmer, 1. = stookvertrek.
Wenn, fcbtp . (1).) einen nor einem = iem.
voor iem. waarschuwen. llar'nung, w.
—en = waarschuwing, weak; bas roil mir
eine W. rein = dat zal ik mij voor gezegd
houden. %. arltungbanieige, ID. waarschuwing. Sarltung6ruf, tn. = waarschuwingsroep, -kreet, luide waarschuwing. arltungd.
fiend; 1. = waarschuwingssein. ear'nung8.
ftinttne, m. = waarschuwende stem. Sat'.
nung4tafet, w. = waarschuwingsbord.
I. SAO, m. —(e)s, --e = kettinggaren. II.
Savb, m. —(e)s, —e, • alder, m.= werp(anker).
tuarlmn, icbtu.(1).) = (een se/lip) verhalen, werpen.
ttitterant (spr. oeornt) m. —s, —s = warrant,
pakhuis-, pandbewijs (voor koopwaren). ay'.
rantftiftent, f. warrantsysteem (waarbij de
waren verkocht en tegelijk verpand kunnen
worden zonder 't pakhuis te verlaten).
ar' f djau, f. = Warschau. earittatter, tn. —s,
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— = Warschauer; (ook spottend van iem. die
komt kijken, rnaar niet koopen) kijker.
observatorium; wacht-,
Wavle, 133.
—n
slottoren; (plant) cichorei. Stretetran
= wachtgeld.
913 arterin. earlegelb,
art'eintuelf, m. —5 = zeurkous, treuzelaar.
Wavle's, 1cbm. (1).) = wachten; (zieken, kincleren
e. d.) oppassen, verzorgen; auf einen w. = (op)
iem. wachten; [eines 9Imtes tv. = een ambt
waarnemen; einer Wetre tv. = een veer bedienen; ferns., eines Zinger w. = op iem. op
lets wachten; weites Stidfal wartet meiner =
staat mij te wachten]. Sayler, m. —s, -oppasser, verpleger. arlerattnt,
m. = wachtkamer. %ttiv'teritt, w. —, —nen =
verpleegster, oppasster; (ook) werkvrouw.
Sarletaal, m. = wachtkamer (aan station e. d.).
earletcbule, tv. = bewaarschool. 'tar'te3eit,
w. = wachttijd. ';tar'tealuttnev, 1. = wachtkamer (bij dokter e. d.).
artturtn, m. = wachttoren. arlung, w. —,
—en = verzorging, oppassing, bediening.
tnarunt' = waarom; w. nid)t gar? = wel zekerl
dat kan je begrijpen!
Stivrtbett, 1. —5, — = wratje. arle, w. —,
—n = wrat. War'ienfOrmig = wratvormig.
arlenfraut, = wolfsmelk; stinkende
gouwe. Omega = vol wratten; wratachtig.
tvab = wat? wat, iets; w. fur ein? = wat
voor een? tv. !atm Cie? = wat (waarom)
fannft bu) —
lacht U? (er lief) w. bag bu
van wat ben je me, van heb ik jou daar;
ffteues = wat (lets) nieuws; faun it to. baffir?—
kan ik 't helpen, kan ik er wat aan doen?
es bat fid) tv.1 = 't zou ook wat! wel zekerl es
bat ficb w. 3u Iad)en = er valt niets te lachen.
Salcb'fianttaft, w.; =baffle, tn.; =ban!, w. =
waschilinrichting; -tobbe (-kuip); -bank.
m.; =beam, 1.; =butte, w. =
waschl!beer; -kom; -kuip (-tobbe).
—n = wasch; linnen(goed),
m.
ondergoed; (tech. ook) waschinrichting;
baben = de wasch hebben; nine, toelf3e =
schoone wasch, schoon linnen. tvalcb'efitt =
waschecht, echt van kleur; (fig.) degelijk, raszuiver. ii'lcbegeleOlift, 1. = linnenzaak,
winkel van witte goederen. Willtbefantter,
w. = linnenkamer. Sti'Kentanttell, w. =
linnenjuffrouw.
tualcten, It. (1.) bu wetid)(e)ft, er Wild* mulct);
wilfcbe; wafcbel getvaftett) = wasschen (ook
schoj. voor: mit ed)nee bas Gerid)t abreibett,
ook inzeepen); de wasch doen; kletsen, babbelen; bas bat fit getoaften = dat is uitstekend,
is niet mis; eine banb wliftt bie anbre als
de eene hand de andere wascht, worden ze
beide schoon; vgl. R opt 'lz.iiicbettiibett, 1. =
linnennaaien.
m. —5, — = wasscher;
babbelaar, kletser. T.• tifc§erei', m.
—en =
w. —,
wasscherij, waschinrichting.
alcijeroffe, w. =
—mu = waschvrouw.
mange!. Watilcbetcbrattf, m. = linnenkast.
,:t Alcbetrodtter, m. = droogrek.
SaftWiltat, I.; 'fran, W. ; WO, I.; =Mat
(=gegivv), 1. ; =getteff, 1. = waschilkuip (-tobbe,
-vat); -vrouw; -geld; -gerei (-stel); -tafel.
WattVbaft = babbelachtig.
Satc§'Ilbattblclittb, m.; abaub, 1.; =fetid, =
waschllhandschoen (die gewasschen kan worden);
-huis; -ketel.
japon, die gewasschen kan
Saftb'ffeib. 1.
= waschmand.
worden. titi3aftblerb,
m. = waschkuip. %tafctitiii(je,

w. = waschhok. Satcft'latAten, m. = waschlap, vaatdoek; sukkel, oud wijf. Saftrfauge,
w. loog voor de wasch. aftleber, 1. =
zeemle(d)er. tvattt'lebern = zeemle(d)eren.
= babbel-, kletskous.
atcbIttauf,
Nalcblintate§itte, ro. •, =twitter, m.; =ttaltf, m.;
=Oath m. = waschllmachine; -rneester; -bak;
-plaats (-huis).
Stitcfrrubera, F131. = rommel, vuile wasch.
tileOlcbrant, m. zie Wtiftefcbranf.
aft'fttnatnnt, tn. = wasch-, badspons.
gel)en = nit wasaftfrftelte, to.: auf
schen gaan. atcfrtittb, m., =toilette, tv. =
waschtafel. at e6104, m. = pot om 't waschwater in to koken.
1. = waschfIasiO'lltvott, m. ; ottmttne, w. •,
bak; -kuip; -vrouw (kletstante).
Sate011iettel, m.; .3eug, I.; =sober, m. =
waschlilijst (ook ir. voor: mededeeling van
regeeringswege aan de pers, commanique;
aanbevelingsprospektus enz.); -gerei; -tobbe.
Nalett, m. —s, — grasveld; (nrbb.) takkebos ; (gwst.) damp, wasem. taclentneifter, m. =
vilder.
ab'g au, m.—(e)s, ab'gentualb,m. = Vogezen.
teatler, 1. —s, — = water; (er fitt) bei a:13. uttb
=
trot = op w. en brood; gebrcmntes
gedestilleerd, sterke drank; bas geljt i1)m
bis an ben Seals = 't water staat hem tot aan
de lippen, zijn leven is er mee gemoeid;
in ben Wein gietett, tun = water in den wijn
doen; ba Itiuft nod) Wel W. ben 9tbein
(ben 3erg) binunter = er zal nog veel
water door den Rijn loopen, voor 't zoover
is; ber q3lan ift bib gefaffen (ii); etw.
l** 03. rates* = iets vernietigen, verloren doen
gaan; *Ofttitcbeb T3. = eau de Cologne; mit
alien 9:13 ..n gewafcben = van alle markten
thuis, geheel en al op de hoogte; (ein Ziamant)
nom reinften = van 't zuiverste water;
fid) abet W. batten = zich boven water houden;
(er Heft) title 9:13. = vlot, vloeiend; (bas Stiff)
3ieftt = maakt water; (bie Sonne) 3iebt W.=
haalt water; (ook) er komen waterlanders;
gtt nab 3u lanb(e) = te water en to land;
3u W. werben = in 't water vallen (fig.); bas
W. !duff i1)m im 9llunbe sulantmen 't water
komt hem (er van) in den mond, hij watertandt
er van; vgl. Strug, reiten, ftebenb,
ftill. Sarterablauf, m., •ableitung, w. =
waterafvoer. `:!.arterabtegag,m. = afwatering,
verlaat. T. (*timber, w. = waterader. %tal's
teraborn, m. = Geldersche roos. Bar=er=
antnfer, waterzuring. tvalletartit =
waterarm, arm aan water. earterattel, w. =
watermot. Sarteraufaug, m. = hydraulische
lift.
earterilbab, 1.; =ball, m.; =ballast, ut.; iballett,
1.; sbatterei, w. waterlibad (bain-marie);
-polo; -ballast; -ballet; -batterij.
Satlerliban, m.; ibauingettieur, m.; .battfunft,
w.; =Wen, I. = waterlibouw (-bouwkunde,
-bouwwerk); -bouwkundig ingenieur; -bouwkunde ; -bekken.
Sarterbebarf, m. = 't benoodigde water.
tearterflbebtifter, m.; .beteOreibung, w.* =Nate,
w. = waterjtreservoir (bassin); -beschrijving
(hydrografie); -bobbel (-bel, blaar).
earterbfau, 1. = anilineblauw. %tarterbiunte,
to. = waterbloem. allerbrel, m. = waterbrij, -pap. ftBarterbretnte, w. = waterrem.
Sarterbrucb, m. = waterbreuk. Barter=
Hubei,

1.,phacelia (plant). iplaricOuttge,
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= waterpunge. Sorferburget, w. = zeemelde. dilertfon, 1. —5, — = watertje;
vgl. trilb en. Sofiferboutpt, m. = waterdamp.
Warferbitbt = waterdicht. allerbottor, m.
waterdokter. arferboft(en), m. = tandzaad ; leverkruid.
ifearterlIbrud, m.; sbunft, m.; seibec§fe, w. =
waterOdruk(king); -damp; -hagedis.
ortereapitO, m. = selderie; kleine watereppe.
tearterffalivt, w:; sfoOv&eug, I.; stall, m.;
=fang, m. = waterlitochtje; (-)schuit; -val;
-vergaarbak (regenbak).
=
SaflevIlfarbe, w.,• stavitenutolevei,
waterllverf (aquarel); -verfschilderen.
waterkleurig.
tont'ledarbig
tearterlItat, 1.; steber, to.; sfenc§el, m.
waterilvat (-ton); -violier; -venkel.
oflevIlfeuevived, 1. • sinter, m.. 'WOO, m.;
= waternvuurwerk; -filter; -vlakte
stinft§e,
(-oppervlak); -flesch (-karaf).
m.; .104, m. =
earferlIteden, m .;
waterqvlek (in papier e. d.); -vlieg; -vloo.
= overstrooming. falorterfriutt,
Sarterriut,
scheepsvracht, vracht(loon). Wailers
to.
fret = watervrij. allerfroft§, m. = (water)kikvorsch. allerfii§ruttn, wateraanvoer. Saflerturi§e, w. = greppel. Sof/tergoile,
tr. = gedeeltelijke regenboog; waterachtige
plek op een akker. ariergang, tn. = (schp.)
watergang. Sitriergovn, 1. = vederkruid.
eartergao, 1. = waterpas, ISortergettifi, 1. =
watervat (ook an.).
=
Sorferljgefiliget, 1.; sgebalt, in.; sgeift,
waterligevogelte ; -gehalte; -geest.
SortergenaffettKoft, w. = maatschappij tot
exploitatie van waterkracht; waterschap. ettf's
tergerechtigteit, m. = gehruiksrecht van
waterloopen. Sorfergefittuitibigteit, w. =
=
snelheid van 't water. %t. ofiergef4tinitft,
watergezwel.
1. =
entlevitgeufe, ut.; sgetuti46, 1.;
waterligeus; -plant (-gewas); -glas.
tintflergleicb = waterpas, horizontaal. tenflev•
get*, = waterpas, horizontaal vlak. *;:
fergraben, m. = greppel, sloot. allergrube,
w. = put, regenbak. artersitt, m. = stortbui, plasregen. ';tarfertiabn, m. = waterkraan.
tnotlevlioltig = waterhoudend. Sarfettots
(mijnw.) drooghouding, watertung,
loozing.
ofiferbatit, m. = leverkruid.
watertoren. fearferbebes
fearterimitd, 1.
mat djine^ w. = wateropvoerwerktuig.
Sorfertgilliontiolt, ; stintbe, w.; sbertoftven,
1. = watergeneesilinrichting; -kunde; -methode.
Sarferlifielaung, w.; stOig, 113.; *bole, to.;
sint#n, I.; sbunb, m. = waterliverwarming
(d. verwarming door warm water); -hoogte ;
-hoos; -hoen; -hond (ook: poedel).
= waterachtig. WM/feria waterig ;
(fig.) slap, laf, flauw; vgl. 931unb. Stillevig•
felt, w. — waterigheid enz. earferiagb,
w. = jacht op watervogels.
Sallevidungter, w.; stiifer, m.; stolt, m.;
sitanne, m.; ',tante, w. = waterlijuffertje
(glazemaker); -kever ; -kalk; -kan (lampetkan) ;
-karat (biz. naam voor Noord- en Oostzeekust).
leaffedarte, w. = hydrografische kaart.
m.; steffel, m.; stiffen, I.;
stitt, m.; =flee, m. waterflreservoir (-bak);
-ketel; -kussen; -cement; -klaver.
=
1BarferlIttafett, f.; sta0t, m., shaft,
waterfiklozet; -hoofd; -kracht.
Xeorferlitrattlefge, w.; strottinatar, m,; strait,

wafferict eu.

m., ;quite, w.; strum m.; stiibet, m. —
waterlikrachtleer (hydrodynamika); -krachtmotor (hydraulische motor); -kraan (bij spoorwegen); -kers; -kruik ; (-)tobbe(tje).
orfertutift, to. = waterwerk; aanleg van
kaskaden en fonteinen; fontein.
tt3orterlItur, w.; stiivbiO, m.; =tale, to.;
stout, m.; m. waterfikuur ; -meloen
(pompoen); -loop; -looper.
toorterteer = waterloos, droog.
Sofiferilleitung, m.; steitunglivoto, T. (Moe,
w.); stifle, m.; slinie, w. = waterilleiding;
-leidingbuis; -lelie; -lijn.
water!!
faarterlitinfe, to.; =field}, 1.; sladi,
linze (eendekroos); -lisch (zwanebloem); -gat
vol water of waardoor 't water wegloopt).
(d.
Watlert5Oticij = in water oplosbaar.
Sollevilittotevei, w.; sutanget, m.;
m.; suicide, to.; stuatititte, = waterliverfschilderen; -gebrek; -man (ook Waterman, een
sterrebeeld); -merk; -machine (-werktuig).
atlevnutelone, w.; stnettge, m.; stneffev, m.;
=mine, w. ; =mold}, m.; •utOvtel, m. waternmeloen; -massa; -meter (hydrometer); -mijn
(zeemijn) ; -salamander; -cement.
w. = waterIlmotor
Solevilmator, m.;
(hydraulische motor); -molen.
offevututme, w. = gele plomp. Sailers
»Mier, m. = (water)molenaar.
tutififern, icbto. (b.) = besproeien, netten;
(wijn) temperen, mengen; (zijde, tat) wateren,
moireeren; (haring) in 't water leggen; vgl.
93Zunb.
%Z. orferlIttabet, m.;
m.; stied, m. =
waterllnavel (plant; -afvoergoot); -geest.
«Merlin*, to. ; snot, to. ; snub, w. ; sittnnOtie,
w. = waterligeest (-nimf); -gebrek; -noot;
-nimf (nimfkruid).
atifevilorgel, w.; sOartie, m.; -oat, Itt.;
sltegel, 1. = waterljorgel; -partij; -pas ; -peil.
ent'lev4terte, to. = valsche pare!.
tn.; .0tefferf m.;
01010e% w .;
spflott5e, w.= waterbest; -paal; -peper ; -plant.
orterlittforte, to.; sIttu01, m.; •Ofii#e, w.;
/*inlet, m. ; spodett, M. = waterboort; -poet;
-plan; -kwast ; -pokken.
233artevitatod, m. = Pool uit Opper-Silezie;
waterpolitieagent.
Sofierlittrobe, w.; sOviiiung, to.; slittutOe,
w.; squelle, to.; squenbel, m. ; svotte, m. —
waterliproef (nl. een godsoordeel); -onderzoek;
-pomp; -wet; -pest; -raaf (zeeraaf).
waterlisvatte, m., ivectt, 1.
earferlIvob,
rad ; -rat (-rot); -recht.
Worfevilveiftt, =rein = waterlipas; -rijk.
arlevIlveicb, 1.; sveinigung, to.; sreferbair,
1. = waterligebied; -reiniging; -resservoir.
oilers
ayterrieuten, m. = zeegras, wier.
vittne, w. = greppel, Boot. entlevrit, m. =
spleet, kloof (door 't water ontstaan). Sittlerroftv,
otiterrate,
waterpijp, -buis.
1., arBtive,
waterlelie. arlerrafte, 'vette, to. —
waterrotting (v. h. alas). waf'ferril6e, w. =
gewone raap. s■ ■ alletfad, tn. = waterzak
(i. a. b.). s ; !-Itilerfalautanber, m. = watersalamander. teatlertiiute, w. = waterkolom, -zuil.
Satiferfcliarht, m. = mijnput voor waterafvoer.
orferlItchabe(n), m.; stefinu, m.; slc4outel,
w.; sft§eibe, waterlischade ; -schouw;
-schep(per) (-schoep, hoosvat); -scheiding.
Satiferfe§ere, w. = scheeren (plant).
I. Sollerli§eu, w. = watervrees. II. Wittlert
aan watervrees lijdend,
fctjett,
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m.; sitOlauge, W., .febtaudi,
m. watedscheerling; -slang; -zak (van leer;
-slang; -blaasjeskruid).
Sarieriegiuge, w. = Geldersche roos. Mier.
fiVot, 1. = watertoren. Sarfc§erfOluttb, m.
= waterkolk, -afgrond. Safferftbttede, w.
zie .istraube. SaVieric4tteeball, = Geldersche roos.
arferlifttlteVfe, w. ; sitbraube, w. ; s'Ktualbe,
m. = waterllsnip; -schroef (se/ roe' van Archimedes) ; -zwaluw.
arferfr§toeitt, 1. = riviervarken, -zwijn.
allerfcbtoertlilie, sItOtuertel, w. = gele lisch.
Sarferfifeite, w.; stforVion, m.; -snot, w.;
m. = waterllkant (-zijde); -schorpioen ;
-snood; (-)spuwer.
aliferfilpiegel, m.; sfOitute, w.; sport, m.;
stPlptattO, w.; w. = watedspiegel;
-spin; -sport; -spitsmuis; -spuit.
arlevitanb, m. = waterstand, -peil.
SarierliftanbOgla4, 1.; g itanb6ineffer, m.;
irtanb64einev, m. = peilliglas; -schaal; -glas.
arferilitation, w.; s ftelle, w. = water11station; -plaats (drinkplaats).
allerttertt, m. = sterrekroos.
arferilitiefel, m.; aftoff, nt.; sttoffga6, I. =
waterlaaars; -stof; -stofgas.
toarieritofflialtig = waterstofhoudend.
=
Sallernitratil, m.; .ftrate, w.; sitrede,
waterlistraal; -weg; -uitgestrektheid.
Sallernitrubel, m.; situra, nt.; qur§t, tr. =
waterllkolk (draaikolk, maalstroom); -val (ook
neerstortend water); -zucht ('t water).
roarlerflu§tig = waterzuchtig. SallerfuOVe,
w.
magere soep. Sallertauf, m. = watertank.
ariertattne, w. = vederkruid.
Sallertaufe, w. = waterdoop. Sallertiefe,
tr.
waterdiepte, diepgang.
arierfitier, 1.; -tonne, w.; -toff, m. = water11dier; -ton; -pot.
Sat'lertracOt, tr. = diepgang. Sallertrager,
m. waterdrager. allertvettle, w. = watertrens (een soort toom).
Sarleriltreter, m.; -trinfer, m.; -trog, m.;
stroOfen, m. = water11trapper (-looper);
-drinker; -bak (d.
drinkbak); -droppel.
al'Iertfintvel =
arlerliturbine, w.; sturm, m.; shot% m. —
waterlIturbine; -toren; -twist (een stof).
alleriluiy, tr.; g uutlauf, m. = waterlluurwerk ;
-cirkulatie.
tirleruttg, w. = besproeiing; moireering.
arferberbinbung, w. = verbinding te water.
SarlerilVerbviingung, w.; sberbititniffe, 43l.;
sberft§lut, m.; sberforgung, w. = waterIlverplaatsing; -toestand; -sluiting (hydraulische
afsluiting); -voorziening.
zwanebloem.
Warterbiole, w.
tearierifbogel, m.; sbovrat, m.; .wage, m. —
waternvogel; -voorraad; -pas (hydrostatische
balans).
arierlituany, tr.; -Meg, m.; iitretteriet, m.;
stoe0r, 1.; stoeibe, = watedweegluis; -weg
(auf bem -meg te water); -weegbree; -keering
(dam); -wilg.
teallettoelt, w. = waterwereld, (de) wateren,
oceaan. ariertnevr, 1. = waterwerk, hydraulische inrichting, waterleiding(gebouw). Sai's
fertolvbel, m. = draaikolk, maalstroom.
toezicht op en onderarfertoirtfc§aft, w.
houd van de waterwegen.
SallevIliehOent 1.; . 60ber. M.; . 011. In,
waterlimerk, -tobbe ; -tol,

28e0fetforberung.

toarricht, trilffrig zie mailer-kW, weifierig.
['it at, w. = gewaad].
—tt = (nrbb.) trek-, sleepnet.
Sale, w.
icim. (I).) = waden.
233alerelotet (spr.: oeotterklozzet). 1. —s, —a =
watercloset; vgl. al3alierf1oiett. alerfattt,
w. —, —en zie Wafferfante. Salerproof
(spr.: oeotterproef), m. —s, —s = waterproef
(de stof, over- en regenjas).
Sat'IMe, w. = oorveeg, muilpeer.
traticOelig = waggelend, schommelend. trat's
f(oeitt, iftw. (1).) = waggelen, schommelen.
zie EBatid)e.
at'fit en, m. —s,
I. Watt, 1. —s, — watt (el. eenheid). II. ';.att,
1. —(e)s, —e, %Sete, w. —11 wad,
ondiepte.
%;t. at'te, w.
—n = watte.
atitentatyrer, m. = waddevaarder.
idnr.
(b.) = watteeren. %t.attle'rer,
toattie'rett,
m. —s, — = watteerder.
arbogel, m. = waadvogel, steltlooper.
au, m. —(e)s, —e = wouw (plant, verfstof).
autuate, m. —(e)s, —e u. —5 = wafwaf,
bond; tat bir leinen EB. normal en = last je
niet bang maken.
= wertlicbe(r)
= al3Orterbud). toe
Orette.
= weefsel, stuk goed.
We'be, m.
e'be1 zie Taeibel.
tue'ben, id)w. [u. it. j (1.) (icl webe; webte [u.
mob]; webte (u. webe! gewebt [u. gewoben] = weven, spinnen, (oneig.) vlechten;
leven, bewegen, werken, zweven. e'ber, m.
—5, — wever (ook een vogel). We'berarbeit,
tr. = weverswerk. Se'berbauttt, m. = weversboom. %I. eberei', w. —, —en = weverij;
weefsel. %te'bereintiOlag, m. = (wev). inslag.
e'berlibattbtoert, 1.; sinnung, w.; staun,
m. = weversllambacht; -bond; -kam.
't e'bertnettt, m. = weversknecht; (spin)
hooiwagen. Ne'bertnotett, m. = weversknoop.
e'üerIllabe, tr.; =twitter, m., .1t0iff(cben),
1. weversillade (weeflade); -bass; -(schiet)spoel.
nt. = weefgetouw, -stoel. %t•e'berm
Vogel, m. = wevervogel. —e'beriettel, m. —
sobering. %t. ebltufg, m. = weefstoel, -getouw.
m. —s, — wisseling (van de jaargetijden Mfr.); verwisseling (van woning bijv.);
verandering (in een zaak) ; wissel (in den handel);
eigner zie eigenwed)fel; (stud.) (half)jaarlijksch studiegeld; Oft. aud)) spoor-, railwissel.
23t3eWlelagettt, m. = wisselagent, makelaar;
neWielarieVt, 1. = wisselakcept. SeCiels
bale, m. = ondergeschoven kind; monster,
misbakscl; (scherts.) bankier. SeWlelbattf,
w. = wisselbank. roerblelliar = (ver)wisselbaar. %tecblelbegriff, m. zie Storrelat.
wisselformulier.
ettlelblattlett, 1.
= wisselpersoneel.
felbeteillgte,
beileOuttg, w. = wederkeerige, onderlinge
betrekking. Setfrielbeaogette(r) = betrokkene
(bij wissels).
':Z.
m. ; —bud 1.; =biirge, m.;
sbiirgit§aft, w.; sbibrottt, = wissellIbrief;
-boek; -borg; -borgtocht (aval); -diskonto.
WeCjettatiig = bevoegd, gerechtigd om
et§leifitijigtelt, w.
wissels te teekenen.
bevoegdheid, recht om wissels te teekenen of
om in wisselzaken op te treden. tBerfilettalt,
wisselvalligheden.
m.
sfälle
tallt§ung, w. = wisselvervalsching. eleekiels
wisselkoorts. freecblelforberungr
Reber, 1.
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w. = eisch op grond van een wissel.
w. respijtdagen. Secbleigebrautb, m.
= gebruik, usantie. T1/4 et§ i fetgelb, 1. = wissel-,
kleingeld; agio. %tetOlelgefattg, m. = beurtwisselzaak,
(ge)zang. ': 1-et4lelgeftVtift, 1.
e cl) f e I.
-kantoor. Serbleigefeti, 1. zie
orbnung. 1. = samenspraak.
WaeWleigitiubige(v) = .inbaber. Secblelbanbet, m. = wisselhandel et§lelbnnbluttg,
W. = ' gel tat t. %tet4 ifelliatt#, f = bank.
Secbletinbaber, m. = houder van een wissel.
ecirfeitiage, w. = rechtsvordering wegens
wisselschuld. Setirfelflaufel, w. = wisselklauzule.
Set§lellifonte, 1.; m.; .mailer, m. =
wissellikonto; -koers; -makelaar (-agent).
tuecfrielmtitig = volgens 't wisselrecht.
kleingeld, pasmunt.
febniinae, t13.
toublein, fcbw. (1).) = (ver)wisselen; bie Streiber
w. = van kleeren verwisselen; bie aarbe w. —
van kleur veranderen, bleek (of rood) worden;
(forte, Aide) wisselen; (eitt 3ug) wedgelt bie
Oleife = wisselt.
Sedyfeillnebuter, m.; sorbnung, w.; 1.;
g pia#, m.; gtiortefeuille, 1. = wissellihouder;
-wet (-recht); -part; -plaats; -portefeuille.
SeiOleillproteft, In.; . 0voiek m.; .verbnungf
= wisselliprotest; -proces; -rew.; -retfjt,
kening (arbitrage); -recht.
lueiOleirecbtlitb = volgens 't wisselrecht.
edrfelrebe, w. = samenspraak; woord en
wederwoord.
Secbleillreitne, 13I.; 'inner, tn.; .veiterei, w. —
wissellirijmen; -ruiter; -ruiterij.
betrokkene (bij den
Serbleifcbulbner, m.
wissel). metbleffeitig = wederzijds(ch), -keerig,
onderling. Secblelfeitigleit, w. — wederkeerigheid. % t-e(tielfettbung, w. = overmaking
van wissels, remisie. Netiriellenfal, m. =
wisselagent. werblelfttinbig = (bot.) afwisselend
Se4lelliftemOel, m.; .ftvont, m.; .ftube, t v.;
sfuntme, w. = wissellizegel; -stroom; -kantoor;
-som.
Necbleiberbiiitni4, I. wederzijdsche, onderlinge betrekking. Weiblelbott = vol afwisseling.
tue4leitueife = afwisselend, beurtelings, wederkeerig. %`•etblettointel, m. = verwisselende
(binnen- of buiten)hoek.
etbleilltuirfung, w.; .tuirtft§aft, w. =
wissellIwerking; -bouw (akker-weidebedrijf).
fiee4leliablung, = betaling in wissels.
SeiOleisultanb, m. = wederzijdschheid,
-keerigheid. ettfler, m. —s, —
wisselaar.
‘:t ec§fleriaben, m.
wisselkantoor.
Sea, m. —(e)s, —e, Stele, w. —u, ,;` er•
ten, m. —5, — = (witte)broodje; stuk boter.
tuec'fen, fcbw. (b.) = (op)wekken; (tlf .) opbellen.
%Z. ec'ter, m. —s, — wekker (persoon en uurwerk). eclerubr, w. = wekker(klok, -horloge).
Sedlnann, m. = pop van koek, vrijer (van
spekulaas).
wekroep, -stem.
1Sed'ruf, in.
We'ba, m. —s, —s u. Weben = Veda (heilige
schrift v. d. Brahminen).
m. —s, — (vuur-, vliegen)waaler;
wijwaterkwast, kwispel; veer, wiek; staart;
blad (van varen en palm). We'beifOrmig
waaier-, pluimvormig. tue'beln, fcbtn. (b.) =
kwispelstaarten, (been en weer) bewegen,
waaieren.

wegeffen.

tue'ber: weber (Seib nod) (but = (noch) geld
noch goed; [bin w. ardulein, w. fd)Ott].
tr. —, —en = (paarde)wed.
eeb,
%Z. ef'fe, w.
—n
(bed.) bloedige striem.
I. % I. eg (met j), m. —(e)s, —e weg; am aB .. e
aan, langs den weg; er war auf bem beftett
T3. gcb 3u ruittieren = hij was goed op weg
om enz.; auf bem a113. ber, Sur a3efferung
aan de beterhand; nid)t gut bet 9B e
fein = niet heel wel zijn, niet goed ter
been zijn; ben W. alles wleicbes °Oen = den
weg van alle vleesch gaan, sterven; feines
0.. es, feitter %B..e getmt zijns weegs gaan;
a13..e getjett = boodschappen loopen, doen; es
bat bamit nod Bute aB..e = dat kan nog een
pool duren, zoover zijn we nog niet, dat gnat
nog zoo gauw niet; [es bat flute aB..e dat is
goed, er is niets to vreezen] ; int 933. .e eines
9Intrags, einer l3erorbnung, ber (Sefetgebung =
bij motie, bij verordening, bij de wet; (eitt
Gefcbtift) in bie aB..e Ieiten = op touw zetten,
er wirb feinen
umbels = hij zal zijn weg
wel vinden; One aB. unb 31e1
doelloos;
timber bee aBeges? = waar komt U vandaan?
vgl. balb, macben, Mittel, 91ed)t II,
Hid e. a. II. Weil (met e) = weg, heen,
verloren; bintereinanber, in einem w. = achter
elkaar voort, achtereenvolgens, aan den stuk:
nom a3Iatt w. = van 't blad; (er roar) gan3 w.
geheel buiten zich zelf ; fiber (9.Iff.) tn. feitt= over
lets heen zijn (oak fig.); vgl. w egbabett, eb e r.
toefrarbeiten,fcbtn. = wegwerken. tueglign,
fcbw. (b.) = wegetsen, -bijten. Wegleiten, ft.
(b.) wegbijten (uitbijten); wegjagen (door to
bijten)). Iveg'beiaen, fd)w. (b.) = wegbeitsen.
tueg'betommen, ft. (b.) = weg-, beetkrijgen.
tueg'berufen, ft. (b.) = ergens antlers beroepen.
Weg'bteiben, ft. (1.) = wegblijven (i. a. b.)
tueg'bliden, fcbw. (b.) = de oogen afwenden.
tueg'bretben, ft. (b.) = weg-, afbreken. Ong'.
bvennen, um. (b.) wegbranden; tn., (f.) —
wegbranden, geheel opbranden. tueg'benteu,
unr. (b.) = wegdenken; fit() W. = zich in gedachten verplaatsen.
toezicht op de wegen. ';te'ge.
e'geamt, f.
aniage, w. = (aanleg van) wegen. e'ge.
auffeber, m. = opzichter over de openbare
wegen. e'gebau, m. = aanleg van wegen.
&e'gebreit, m. (u. 1.) —es, —e = weegbree.
e'gebiftel, = ezel-, wegdistel. e'geborn,
m. = weg-, kruisdoren. Se'gegelb, I. = weggeld (tol-, bruggeld enz.). ne'getagever, m. —5,
— = struik-, straatroover, bandiet. weige.
ingenue, w. — = straatroof, struikrooverij.
lue'gemiibe = moe van 't loopen, van 't
zwerven, zwervensmoe.
I. tue'gen, mit Gen., (aucb mit sat.) = wegens,
om, ter wille, uit hoofde; w. ber Stittber, ber
Stinber w. = wegens, om de kinderen; von
etaats w. = van staatswege; von •.0brigfeits
tn. = van wege de overheid. [II. We'gen, (ti.)
zie bewegen].
e'gev, m. —s, — = weber (scheepsplank).
m. —(e)s = weegbree.
e'gering zie W3 egerung. Menem, fcbtn.(b.) —
wegeren. e'gerung, w. —, —en = wegering.
e'gefiiule, tn. = mijlpaal, wegwijzer.
Weg'ellen, ft. (I).) = weg-, opeten; einen lreunb
w. een feestmaal geven ter eere van een
vertrekkenden vriend.
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e'geftein, m. = mijlpaal, mijl-, grenssteen.
e'Reftrede, w. = eind weegs. Seigeitunbe, w.
= uur gaans. We'fietnarte, w. = cichorei(plant). tW'gebott, m. = weggeld.
tneglaOren, ft. (b.) — wegvaren, -rijden, vervoeren ; to., (i.) = wegvaren, -rijden, vertrekken. Sleglatt, m. = ('t) wegvallen, onderdrukking, afschaffing; in 9:13. bringen = afschaffen;
in TB. bringen = afschaffen, opruimen; in U.
fommen = afgeschaft worden, niet meer gebeuren, weg-, vervallen. tueglallett, it. (f.) =
weg-, vervallen. tveglattgen, rt. (b.) = weg-,
afvangen. Weglattlen, fcbw. (1.) = wegrotten.
ting'filMen, Rim. (b.) = wegvisschen; weg-,
afpakken, wegpikken.
Weg'gabetn, fcbw. (t.) = weg-, afpikken. %am'.
gang, m. = vertrek, heengaan. Weg'geti(e)n,
ft. (1.) = weg-, heengaan; (van waren) van de
hand gaan. Weg'gieflett, it. (1).) = weggieten.
Wegliaben, unr. (1).) = ontvangen, gekregen
hebben, beet hebben; er bat feinen 53obn weg =
hij heeft wat hij verdient; jei3t bab' id) es weg
= nu ben ik er (achter), heb ik 't gesnapt.
Weg'Oattett, ft. (1.) = weghouden, -doen. Weg'•
balt§ett, fd)w. (b.) = weg-, afpakken, wegsnappen. Weg*ben, ft. (b.) = weg-, opnemen;
t)ebe bid) meg! = maak dat je weg komtl
tveg'beifett, R. OM etnem = iem. weghelpen.
Weglifinfett, fcbw. (f.) = weghuppelen, -springen; fiber (11W.) w. = losjes over lets heenloopen.
weglagen, icbro. (I).) = wegjagen.
Weglanern, film. M.) = weg-, afkapen, weg-,
afpakken. Weg'feljren, id)w. (I).) = wegvegen;
-keeren, weg-, afwenden. Weg'femme's, ft. (1.) —
weggaan, vertrekken; wegraken; er ift gut
babel weggefommen = is er goed afgekomen.
tvegirieMett, ft. (f.) = wegkruipen. Meg'.
friegen, fcbw. (I).) = wegkrijgen, -maken; er
achter komen; opdoen, zich op den hals halen.
Weg'fallen, R. (b.) = weglaten; laten (weg)gaan;
weg-, uitlaten. WegUnfelt, ft. (f.) = wegloopen.
Weglegen, fcbw. (I).) = wegleggen, opruimen.
Wegieugnen, fd)w. (b.) = ontkennen, loochenen, wegcijferen.
tueolttadjen, fcbw. (b.) = wegmaken, -nemen,
-doen; WI) W. = zich uit de voeten maken,
zich terugtrekken, weggaan. tvegInaufen, id)w.
(b.) = weg-, afpikken, weg-, afgappen. Meg'.
meiteitt, id)ro.' M.) = wegbeitelen.
egittabute, tv. —, —n = wegneming; konfiskatie, aanhaling, verbeurdverklaring; verovering. Weg'netinten, R. (b.) = weg-, afnemen;
(vlekken) wegmaken, doen verdwijnen; (goederen) beslag leggen op, verbeurd verklaren;
(pleats, tijd) in beslag semen. 'A efettebutung,
w. —, —en = Ulegnalme.
Weglinden, fdm. OM = wegpakken, -leggen,
-brengen; IRO W. = zich uit de voeten maken,
zich wegpakken.
Weg'rabieven, fd)w. (1).) = weg-, uitschrappen,
weg-, uitgommen. Wegiraffen, fcbw. (b.) =
wegnemen, -pakken, -rukken. Wegtrattuten,
fdp. (1).) = wegruimen; (hinderpalen, moeilijkheden) uit den weg ruimen. eg'rtiumung, w.
= wegruiming, ('t) uit-den-weg-ruimen. Weg's
rebel*, fd)w. (1).) = wegredeneeren; vgl. 2e b er.
Weg'reifsen, ft. (b.) = wegscheuren, -rukken;
(een huis) omverhalen, sloopen. Weg'rtiden,
id)w. (I).) = wegrukken, verplaatsen, -zetten;
1)

Web.

tv., (f.) = plaats maken, van zijn plaats gaan.
wegroepen.
Weg'rufen, ft. (b.)
Weg'Wen, id)w. (f).) = wegzagen.
Weg'tam (met I) = begaanbaar, bereisbaar.
wegdoen, -ruimen,
weg'14affen, id)13).
-brengen. weiriMaufeitt, RIM. (1.) wegmaken
(met de schop), -schoffelen.
egitteibe (met i), w. —n zie 6 d)eib ew e g.
Wee'Kerett, R. (ti.) = weg-, afscheren; fie! to, =
zich wegscheren. tneg'Aieben, ft (1.) = wegsohuiven, -duwen. WegliOiefien, ft. (b.) =
weg-, afschieten. WegliOteifett, R. (b.) = wegslijpen ; (ook) -sleepen, -sleuren. tvegitbiebben,
fd)w. (1).) = weg-, versleepen. tvegliOteubertt,
fcbw. (b.) = wegslingeren, -gooien. ring's
I tOtieflen, it. (t.) = wegsluiten, -ruimen. meg'.
f meifjen, ft. (1.) = wegsmijten, -gooien.
tveglitttavven, id)w. (b.) = wegsnappen,
-pikken, -pakken. Weg'It§tteiben, (b.) =
weg-, of-, uitsnijden. tueg'Attellen, fcbtv. (1).) =
wegschieten, -werpen.
tvegleigtt, ft. (ti.) = den blik afwenden, een
anderen kant uitzien. tvegleign, fcbw. (1.) =
weg, op zij zetten; (fiber einen (braben) w. (f.) =
. springen; fiber einen Whif3 w. = een rivier
oversteken; fid) iiber (WO w. = ficb Tuber etw.
binwegieten. WegInvengen, fd)w. (b.) = wegruimen (met dynamiet e. d.); to., (f.) = weggaloppeeren. Weg'fterfett, id)w. wegdoen,
wegbergen. Weg'ftebtett, ft. (I) .) = weg-, ontstelen,
(ont)rooven; fill to.
wegsluipen. weg'ftellen, 1)
fcbtp . = wegzetten, verplaatsen. Weft'.
ftevbett, ft. (f.) = wegsterven. Weg'ftreidien, ft.
(I).) = Naar e. d.) wegstrijken; (ean woord e. d.)
weg-, uitschrappen.
eg'ftunbe (met i), w. = uur gaans.
eg's
nooddoop.
taufe (met e), w.
Weg'treten, ft. (f.) = weg-, heengaan. weglutt,
wegdoen, -nemen, -bergen.
unr. (1).)
Seglbevflibvung, w., ',Umlaut), m. (met 6),
w. = overweg, -brug. Seg'unterfilbrung
(met I), w. = tunnel. SegInarte (met e), w. =
cichorei(plant).
WegluaKen, R. (b.) = wegwasschen.
teeg'Weifer (met e), m. —s, — = weg-, handwijzer, gids.
Weglvenbett, unr. u. fd)w. (1).) = weg-, afwenden,
afkeeren. tveg'wertett, ft. (1).) = wegwerpen,
-gooien, vergooien; 110 to. = zich wegwerpen,
zich vergooien, zich verslingeren. Weg'Werfettb
= minachtend, geringschattend, verachtelijk.
eg'Werfung, w. — = wegwerping ; minachting, geringschatting.
tveglItviinifben, PP. (1).); qaubent, id)w. (1).) =
wegliwenschen; -tooveren.
neglebrung (met g), w. = teerkost; sakramenten voor de stervenden.
Wegliebett, ft. (b.) = wegtrekken, -sleepen;
to., (f.) = wegtrekken, -gaan, verhuizen.
teen'aug, m. = vertrek, verhuizing; wegtrekken.
I. SO, I. —(e)s = wee, smart, verdriet; fein
001 unb TB. = zijn wel en wee. II. Web,
we'be u. Mo.) = wee, onaangenaam;
pijnlijk, smartGlijk; mir ift w. = ik voel me
ongelukkig; (ber 3abn) tut mir w. = doet me
pijn, zeer; einem w. tun = pijn, zeer doen,
iem. grieven; einen weben Winger (i)aben) —
een zeeren vinger; ein webes ber3 = een
weemoedig, droef hart; fid) w. tun = zich pijn,
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213eben.

zeer doen; well mir! = wee mij! o wee)! =
o wee!
I. %t. Oen, M. = wee6n. II. We'ben, fd)w. (1).) waaien; wapperen, fladderen; es welt feitt
2ftftten = er gaat (waait) geen tochtje.
vroedvrouw. elygefii01, 1. =
Seblrau, w.
weemoed, weedom. w. = wee-,
jammerklacht. Webillagen, Ito,. (b.) weeklagen, jammeren.
-n =
Sebl, 1. -(e)s, -e,
w.
waal, wiel, weel (kolk aan de kust).
huilerig, sentimenteel, kleinWebleibig
zeerig; treurig. eirmut, to. - = weemoed,
droefenis. = weemoedig, droef.
weblnutOboll = vol weemoed, weemoedig.
Seirtnutter, ro. = vroedvrouw.
-n
buil, gezwel.
Selrne, w.
T. Sag, to. -, -en = weer, verdediging; wal,
borstwering; slagtand (van een wild zwijn);
rtd, Sur 2)3. fetett = zich te weer stellen. II.
ebr, 1. -(e)s, -e waterkeering, stuw, dam.
elo'baunt, m. = damplank. Sebebanun,
= stuwdam.
Web'ven, ftw. (1).) = (iem. den toegang, 't doortrekken) beletten, verbieden ( verwebren);
(bem littfug) tegengaan, beletten, voorkomen;
(bemFeuer) tegenhouden, onderdrukken; ficb
to. gegen = zich verdedigen, (ver)weren tegen;
fid) feiner taut w. zich, zijn leven verdedigen; [fid) feints 2ebetts to. = zijn leven
verdedigen; fit eines Zinges to. = zich tegen
lets verdedigen]. webetabig = weerbaar, in
staat de wapens to dragen. ebrgatter, f
= deur, hek , in den dam. ebr'fieflange,
• gebent, 1. = sabelriem, koppel. Welgliatt = in
staat de wapens to dragen, zich te verdedigen;
weer-, strijdbaar. Sebebaftigreit, w. - =
weerbaarheid. Selo'baftutaibung, w. - =
weerbaarmaking. tue(0106 = weerloos, ongewapend, zwak. tr. - = weerloosheid. SebrInann, m. = krijgsman.
Sebemannirbatt, to. = militie. Sefteptlicbt,
tv. = weer-, dienstplicht. Webr'Ofticbtig =
dienst-, weerplichtig. efo'ftaitb, m. = krijgsmansstand, militaire stand. ebriteuer, w. weer-, oorlogsbelasting. ebesabn, m. = slagtand (van wild zwijn).
Seb'llanb, m. = droevige staat, treurige toestand, vgl. et) e rtattb. eirtage, M. = pijn,
verdriet.
Seib, 1. -(e)s, -er = vrouw, wijf. Seiblben,
-s, vrouwtje, wijfje.
-s, - = [sergeant] ; (ftw3.) stadei'bel,
huisbode, dienaar van den schout.
Malan, fd)w. (1).) = druk in de weer zijn;
filt erten w. = zijn best voor iem. doen.
Werben, fcbw. (b.)
(gwst.) een vrouw nemen.
erberlIart, w.; sberrlibaft, w. = vrouwellmanier (-aard); -heerschappij (-regeering).
vrouwehart.
Sei'berberi,
Sei'bertenntni4, w. = kennis van de vrouw,
van 't vrouwehart.
vrouweilSei'berIllneibt,
•lrantheit, w.
dienaar (saletjonker); -ziekte.
Serberfllaune, w.; •leben, 1.; w. =
vrouweIlluim (-gril), -leen (spilleleen); -list.
Sei'berntarben, 1. = bakersprookje. Wei'bernvrouwelijk, vrouwe... Seilerorben, m. -vrouweorde. Sei'berbenne, w. = meisjeshok
(nl. -school).
SeVberiiraub, m.; •regintent, 1.; •tracbt, w.;
"bolt = vrouwaroof ; -regeering; -kleeding;
-yolk (vrouwvolk).
VAN GELDEREN, DUit8Ch

Woordenboek, I.

weibgered)t.

verwijfd, weekelijk; als een vrouw.
= vrouwelijk; ein w ..er Ranarien.
uogel '= een wijfjeskanarie. w.
- = vrouwelijkheid. Seib/ling, m. -s, -e =
verwijfd persoon. weekeling; ook =
al,
blinger en Obibelline.
f. =
vrouwspersoon, vrouwmensch.
eitelen, vrouw, wijf].
eibblleute, $1.; •Oerfon, w. (•faid, 1.) --vrouwslipersonen (vrouwlui, -yolk); -persoon.
eibbibolt, 1.
vrouwvolk.
tueit# = week, zacht, teer, (van vleesch) malsch.
1. = stadsgebied, stadsrecht, ban,
jurisdiktie.
Sei'cbe, w. -n = zijde, flank; zachtheid,
teerheid; week, ('t) weeken (aus ber.
roaften); wissel (bij rails).
I. wei'cben, fcbw. (b. u. f.) weeken (tr. en 'intr.).
II. Wei'fben, ft. (1).) (id) weite; wid); mite;
weitel geroiten) = wijken, buigen; dalen,
achteruitgaan (van prijzen, koersen); (nor
bem Weittb w. = voor den vijand wijken; ber
abermatt w. = voor de overmacht zwichten,
wijken.
1. = week ijzer.
SeVebenfteller, m. -s, -, 'Waster, m. =
wisselwachter.
eieblat, f. = weekkuip. Weicb'fiefotten =
zacht (gekookt).
= zachtheid
w.
enz. zie
WeiSO'beriig = week-, teerhartig. Seicb'beraigteit, w. weekhartigheld enz. Seicblvaut, f. = watermuur.
w. = 403. Weieblicb = wekelijk,
slap, verwijfd.
m. -s, -e =
weekeling.
zie w e
e r 3 i g.
Seittlef (spr.: waiksel), w. = Weichsel.
lelboli, 1. weichsel-, morellehout. ISeittr.
!anti*, w. = weichselboom, -kers. SeliO's
lefrofo, 1. pijproer van weichselhout. %teitfrs
feliebf, m. = Poolsche vlecht (haarziekte).
Seidyteil, m. = week deel. %tefOlier, 1. =
weekdier.
I. %t ei'be, w.
-n
wilg(eboom). II.
Seibe, w.
-n = weide (voor 't vee); (gras)voeder ; (ber 3unge) muf3 mat auf bie Ti3.= moet
de wei in (aus Oefunbbeitsgriinben).
Sei'bellgelb, 1.; •lanb, 1. = wei(de)ligeld; -land.
I. Wei'ben = wilgen, van wilgehout,
teenen. II. toei'ben, fcbw. (1.) = weiden,
hoeden, grazen; [eine 91ugett an (tat.) w. zijn oogen aan lets verlustigen, te gast laten
gaan; ficb W. an einer Gate = zich verlustigen
in lets; fit an ferns. Zerlegenbeit w. = zich
in iems. verlegenheid verkneukelen, zich
te goed doen.
aan
Setibenbatb, beek met wilgen (aan den
kant). ei'benbattb, = band, strik van teenen
(van wilgetakken).
ei'benllbaft, m.; •baum, m.; •00, m. =
wilgeffbast; -boom; -boschje (-struik).
ei'bengebfiltb, 1. = teenbosch.
Sei'bentigerte, w.; •boli, 1.; •taipben, f
wilgelltwijg (-teen, -roede); -bout; -katje.
Selibenlorb, m. = teenen mand, t. korf.
Sei'benpflotiutts, w. = aanplanting van
wilgehout.
ei'bettrO gcben, 1, = basterdwederik, wilgerodsje.
m. ; sistann, m. ei'bettfirute, w.;
wilgelfroede (-twijg); -loot; -stam.
Sei'befipla#, m.; •recbt, 1. = weidaplaats
(-veld); -recht.
Sei'bevIst, -(e)s, -e= wederik; kattestaart.
Wei'betounb zie w eibwunb. Weib'fiererbt =
45
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volgens de regels van de jaoht, volgens alle
regels van de kunst.
—(e)s, —e = teenbosch, jong
wilgehout.
= flink, dapper, behoorlijk, krachtig;
ter dege, geducht, danig; einett w. auslad)en =
iem. flink, danig, hartelijk uitlachen. eiblittg,
m. —s, —e (visschers)bootje, -schuitje;
champignon. %.`,eibIttann, m. = jager(sman).
Weib'utibutiftt = jagers..., van, als een jager.
eiblnattubbeit t. = gelukkige jachtl veel
geluk! Seiteutauttditnac§e, w. = jagerstaal.
= jachtmes; (voor „saber)
Seiblueffer,
kaasmes. eitetter zie eib mann]. cite..
fad, m. = weitasch. Seiblvert, 1. = jacht(bedrijf). Weiblinsub = inwendig (in de ingewanden) gewond; (fig.) door wee gebroken.
Beret, m. u. 1. —s, — = hoofddoek (van de
nonnen), wijle, wale.
—tt = haspel, garenwinder.
Sale, w.
= haspelen, (garen) winden.
fdp.
wereent,idm. (b.) = (iets) weigeren, afslaan ( =
W. = weigeren ; er weigert
p erm eiger n) ;
lid) 3u lommen = hij weigert to komen;
eines Zinges w., ook: rid) einem Dinge w. =
zich tegen iets verzetten]. eVgertutg, w. —,
—en = weigering. ergerungdfall, m.: im
= in geval van weigering.
Seib, m. —en, —en zie eib e I.
wijwaterbakje.
efirbedett, 1.
Seitybitb, 1. = ex-voto, wijbeeldje.
bile0of, m. = wij-, suffragaanbisschop. city.
brunnen, m. = wijwater(bak).
m. —n, —n =
I. Salo, w. —n.
w. —n=
wouw, kiekendief. II. tei'lje,
(in)wijding, inzegening; W. (eines $rieiters) =
wijding, ordening.
weilott, icbm. (1).) = wijden, (plechtig) toewijden, (een kerk) w.; (een priester) w., ordenen;
fidj to. = zich (toe)wijden.
Sei'ber, nt. —s, — = vijver.
wellobott = plechtig, vol wijding, indrukwekkend. Seib'gabe, w. = offerande. tBeib's,
getiibbe, 1. = gelofte, ex - voto. Seibleffel, m.
wijwaterbak. eib'nai0t, w., guar4tett, $1. =
Kerstmis; au = met K.; 3u W. in ber
Ernte = met St. Juttemis. WeibltitAtig =
Kerst... ; ro . e etimmung = Kerststemming.
Seitrnat4t411abettb, m.; •bauttt, m.;
= KerstIl•fett,
fcberuttg, w.; gfeier,
avond; -boom; -geschenk (uitdeeling op
Kerstavond) ; -viering; -feest.
2eiblut4t6gabe, w., sgefcbent, 1. = Kerstgeschenk. eib'nat§tOgefi@iift, f. = zaak, handel
in Kerstartikelen.
Seityucubtbiltieb, 1.; 'mark m. (squeffe, w.);
mette, w.; i'Orebigt, w. = Kerstillied; - markt
(-kermis); -metten; -preek.
w. =
w.;
eib'natioitag, m.;
Kerstildag; -week; -tijd.
eibiraucb, m. = wierook; einem W. 1treuen =
bewierooken; (ook) met mooie praatjes
voor den gek houden.
---etirrtnu011blieftle, w .; -fats, 1.; .0fattner
wierookIldoosje; -vat; -pan.
m.
=
eiblitvaffer, 1.; .Wafferbedett, 1.; atuebet,
wijwaterll; -bak; -kwast (kwispel).
omdat, daar; [terwijl, zoolang als].
Welt
Weil. = Weilattb = wijlen, [eertijds, voorheen].
eitAen, 1. —s, — = poosje, tijdje.
—, = pots, wijl(e); gut Zing will
9B. baben = wat men goed wil doen, moet
men niet overhaasten, langzaam gaat zeker;

Weinfauter.

= dat heeft nog (wet)
bamit bat es gute
tijd; 3eit unb
wurbe mir fang = 't verveelde
me; vgl. ellen. fcbw. = (ver)toeven,
verblijven, zich ophouden; wachten, dralen,
talmen.
m. —s, — = gehucht.
ermar, = Weimar. Seimara'ner u.
= Weimariaan;
mares, m. —s,
Weimarsch. Wei'marifit = Weimarsch.
wei'mern, fcbw. (b.) = zuchten, schreien.
Wein, m. —(e)s, —e = wijn(gaard, -stok);
druif; 3u 923 .(e) gei)en = naar 't wijnhuis,
= wilde
naar de herberg gaan; wither
bebarf feines Stran3es =
wingerd; guter
goede wijn behoeft geen krans.
eiu'llatille, w.; •apfet, m.; tart, w. = wijnpakcijns; -appel; -soort.
tueiwartig = wijnachtig.
Seinljbau, m.; .batter, m.; •beere, w.
wijnllbouw; - gaardenier ( - bouwer); - druif.
eitt'llbereituttg, w. ; •berg, m.; sibergbe's
= wijnilbereiding; -berg (-gaard);
fitter,
-bergbezitter ; 2trbeiter im =berge bes berm =
arbeider in den wijngaard des Heeren.
Sein'bergfcbttede, w. = wijngaardslak.
f.; ', bate, iv.; ', butte, w. =
(wijngaardblad, druiveblad); -bloesem,
(-bloei); -korf (-kuip).
ein'broffet, w. = koperwiek, rosse lijster.
ivernen, fcbtv. (b.) = schreien, weenen, huilen
(um, fiber einen: om, over iem.); bas
ibm ttilber als bas 2acben = 't schreien staat
hem nader dan 't lachen. weiltertitb = huilerig,
grienerig, grijnig; klagelijk; w . es Sobauipiel=
huilstuk; w .. er Zon = huilerige, drenzerige
toon; mir ift gar nicbt w. 3u Mute = ik denk
niet aan schreien. Wei'nertie4teit, tv. — =
huilerigheid, sentimentaliteit.
Seittliernte, tn.; .enig, m.; ark, w.; qiitfiber,
m. = wijnIloogst; -azijn; -kleur ; -vervaLscher.
Weinlarbig = wijnkleurig.
Weinllfat, 1.; . tinte0e, w.; •fieden, m. = wijnIlvat
(ook: - buik); - flesch; - vlek.
Seinfigarung, w. ; -Batten, m.; .gtirtner,
m. = wijnlIgisting; - gaard ( - berg); - gaardenier.
Weitt'llgegettb, w.; •gebalt, m.; m. --wijnlIstreek (-land); -gehalte; -geest (alkohol).
Seitt'lletage, 1. = drink-, slemppartij.
getiiuber, 1. = lat-, hekwerk voor den wijnstok,
(ook) leiwijnstok.
sein'llaertub m.; 4100a% 1.; • gelOntad, in. --wijnpreuk (-lucht); -zaak (-handel); -smaak.
einlintab, 1.; 'sae% m. = wijnpglas; -god
(Bacchus).
=
Weitt'griin = wijn(gaard)groen.
wijnhoudend.
eitt'llbaubel, m.; •bilttbler, m.; •baublung,
w.; =better, m.; •befe, w.; cbliget, m. = wijnphandel; -handelaar; -zaak (-handel); -hevel;
-droesem (-moer); -berg.
gig — wijnilachtig; -houdend.
,4t einlabr, 1. = wijnjaar. sein'taltel4ale,
w. = koude-wijnsoep.
; sitauf, m.; static, tv.; 'stetter,
eittltantte,
m. = wijnjjkan; - (in)koop; - kaart; - kelder.
m., 'stetter, w. = wijnllkellner
(bottelier, keldermeester); -pers.
Seittlern, m. druivepit. %teitattelln, w. =
wijngaardknop, wijngaardbot. eiterofthalle,
m. = proeflokaal.
einlratn0f, m. = huilkramp.
einlitrantbeit, w.; ghats& m.; •traut, 1.;
*Muter; 3l. = wijnilgaardziekte ; -krans
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(van wingerdblaren): -kool (roode met wijn
toebereid); -kruiden (om in den wijn to doen).
m.; ttufe, 113.; :infer (sfillmr), m.—
wijnlikruik; -kuip; (-)keldermeester.
233einlifiliger, in.; .laben, tn.; :lager, 1.; .tatte,
wijnIlkoeler; -handel (-zaak);
W.; giant),
depot (-pakhuis); -gaardlat; -loof.
Seinlaube, w. = pri gel van wijngaardranken.
Sein'taune, ID. = vroolijke stemming tengevolge van (wijn)drinken.
I. = wijnlioogst
w.; .lefee, m.;
(-lezing, -pluk); -lezer; -lied.
i.;
gmeifter,
m. =
m.; .mat,
wijnjimakelaar; -maat; -gaardenier (opperkeldermeester).
SeinItteffer, 1. = snoeimes. Sein intet, m. =
wijnmeede, honigwijn.
.0faig, m. =
tBeitflintonat, m.; :molt,
wijnIlmaand; -most; -gaardstaak (-stut).
2ein'llOatt(t)Kev, :pan(t)s evei zie p ancb en ufro.
'It
w.; .Oreffe, tn.; ...4nobe, w. =
wijnilpruim; -pers; -proef (nl. 't proeven van
den wijn of een proeve, proefje, een staaltje).
'It ein'llrauft4, m.; .rebe, w.; greibnunn, 11). —
wijnilroes; -rank (-stok); -rekening.
Wein'reic4 = wijnrijk, rijk aan wijn. Sein'vei4,
1. = wijn(gaard)rank. Weinivet = wijnrood.
Weinifauer = wijn(steen)zuur.
= zuurheid van den wijn; wijnsteenzuur.
Seittlifttanf, .44ent, m.; stifienfe, m. =
wijnilhuis (-verkoop); -verkooper (herbergier);
-huis (herberg).
SeinICauth, m. = leeren wijnzak; (fig.)
wijnzak, drinker. Seinli§iniever, m. =
er. IfSeitel*Oter, m. = knecht in een
wijnpakhuis, kelderknecht. Weittlelig order
den invloed van den wijn, half aangeschoten.
SeinItein, m. = wijnsteen. Weiniteinartig =
wijnsteenachtig.
einIteittrafivut, m. = gezuiverde wijnsteen.
w.; siteuer, to.; .ftod, m. =
wijnilsteenzuur; -belasting; -stok.
n).; .ittO0e, w.; .traubc, w. =
wijnilhuis; -soep (nacb bem Zob eine giuppe =
als 't kalf verdronken is, dempt men de put);
-druif (druivetros).
Sein'lltreber (:tverter), $1.; .betftitKer, m.;
w. = wijnlimoer (druivemoer);
-vervalscher; -vervalsching.
Sein'nuutO, m. = wijnproduktie; biefes 2anb
hat guten T3. = in dit land groeit goede wijn.
wijnweger.
2Beininiage,
Seinlyitt, m. = herbergier, waard.
= gelag, vertering. Wein'aehten, 1. = uithangteeken (aan een wijnhuis). Sein'ai0er,
m. = wijngaardenier; wijnpomp.
m. = wijnakcijns.
Wei& zie welfe I, weismaten, gagen en
nafeweis.
I. toeile, 9.1bf. = wijs, verstandig, wijselijk; ein
neifer, her Odle, = een, de wijze; [etw. w.
werben = iets waarnemen]. II. %teile, ty . —,
—n = wijze, wijs: manier; melodie, lied; auf
hiefe, in hiefer 991 = op die (deze) wijze, manier;
auf fettle 933. = op geenerlei wijze, geenszins;
in her W., haf3 = zoodanig, in dier voege dat;
jeber flat feiner 933. = elk op zijn wijze; er
fommt aus her VI = hij kan de wijs niet
houden ; has ift aus ber TB. dat is geen manier,
(Oft.) dat is niet5't gewone doen, is heel vreemd.
Sale', tn. —5, — = (bije)koningin.
Weilen, ft. (1.) (id) weife; vies; wiefe; untie!

ineito

gewielen) = wijzen; einem bie Zilr, einen
bem
w. = iem. de deur wijzen; etw. non
fill), non ber battb to. = iets van de hand
wijzen, afwijzen; einen an ben 9licbter w. —
iem. naar den rechter verwijzen; (einen aus
ber Stab° verbannen, de stall uit zetten;
[fid) to. = blijken, zich uitwijzen, zich vertoonen].
= (hand-, tijd)wijzer enz.
m. —s,
ook = OeifeI en zie wetie I.
(bije)koningin.
—tten
w.
eiWbeit, w. —, —en = Wijsheid, verstand;
knapheid, kunde; vgl. 2Of f el. NeWbeit8aalitt,
m. = verstandskies. WeiWitA = verstandig,
wijs, wijselijk. WeWmaiten, fd)to. (b.) einem
etm. = iem. wat wijsmaken.
blanke; has
Weit = wit, blank; Weif3e(r)
= 't wit (als kieur); has TB e = 't wit
(van 't oog, van 't el, van de schijf); fia)
brennen = zich rechtvaardigen, zijn onschuld
aantoonen; vgl. Del3e.
WeWlagett, fdp. (1).) = de toekomst voorspellen, profeteeren. Seiblagev, m. —s, =
profeet. ';teib'faguttg, w. —, —en = voorspelling, profetie.
tueit'artnig = blankarmig. Weit'badene6
trot = fijn wittebrood. Seifbader, m.
wittebroodbakker.
Seirlbart, m.; 1. = witl!baard; -bier.
eiffbinber, m. —5, — = (gwst.) kuiper (biz.
van kleiner vaatwerk); weit'bffitt(e)tin =
witblad(er)ig. 233eiffblech, f. = blik.
w. = bliKplaat
Seitiblettltafel, w.;
(b]ikken plaat); -waren.
—
2Beit'brot, = wittebrood. Seitbutte,
haagbeuk. Seit'bovn, tn. = witte hagedoorn,
= witheid; (Bermeidoorn. Sale, w.
lijn) groot glas witbier.
fdm. (1).) —
witten. eifotim, m. = witvisch, alvertje.
Weliffiedin = wit gevlekt. Netirffeileft, 1. —
wit vleesch (van gevogelte, kalveren e. d.).
eifffuttO, m. = witte vos. Weit'fgar
aluingaar; to. gerben = witlooien. Weiffgelb =
witgeel, geeiwit, blond. Seiffgerbev, m. =
witlooier. Weiffelii0enb = witgloeiend. Weill'.
Oattrig = witharig. %t.eifffirfrne, w. =
Spaansche kers. Weifftobl, m. = witte kool.
= winkel van witte goederen,
Seifffram,
witte winkel. 233efirtrtimer, m. = koopman in
witte goederen. Weifrlicft = witachtig. *kW..
fine, m. —5, —e (vlinder) (kool)witje;
(persoon) witte, witje; (visch) wijting, alvertje.
Seiffmeig, 1. = bloem (van meel). Seth'.
0a00el, tn. = witte populier.
m. (•quafte, w.); .fitnabel, m. =
witilkwast; -bek.
=
Weiffieiben = witzijden. weitlanne,
zilverspar. %z.eifftvaren, l31. = witte goederen.
= handel, zaak in
SeiffWarettgefitaft,
witte goederen. `-;teifftneitt, m. = witte wijn.
f. = wit goed, (tafel)linnen.
Seifneug§tinbler, m. = handelaar, koopman
in witte goederen. seifaeugfaututer, tr. =
lkin
asnte.nkamer. %t eit' llenflittrant, m. = linnentBei6lunt, f. —(e)s, —tamer = in de ,M. E.
mondelinge verklaring van 't bestaande recht;
—Muter, 431. = verzameling van dergelijke
opgeteekende jurisprudentie.
—, —en = instruktie, bevel,
Seilung,
order, opdracht, (mil.) consigne; [assignatie].
wijd, (ook) ruim (vlakte,
kring,
Weft
wereld, zee) ; wijd (kam, reef); ruim (geweten,
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definitie, beteekenis , zin); ver (gaan, springers,
reiken, uitstrekken, zien, openstaan, afstand, weg,
reis) ; bei w..em finger, ber flitgfte = verreweg
verstandiger, de verstandigste; bei w ..em
ntd)t = bij-lange-na niet; w. beer (griii3er,
mebr ufw.) = verreweg, veal beter (grooter,
meer enz.); uttb Breit = wijd en zijd; (er
wirb) es w. bringen = 't ver brengen; w.
gefeblt: = glad mis! 't lijkt er niet naar!
wie w. baben wir nod)? = hoe ver is 't nog?
es ift nid)t
bee mit Om = hij beteekent niet
veal; bas ift nid)t w. ber, bamit ift's nicbt
ber = dat is niet veal bizonders, heeft niet veel
om 't lijf; es ift w. mit ibm nefounnen = ver
met hem gekomen; (es ift) nod) nicbt ft) w. -nog zoo ver niet; bon w..em = van verre; er
ging in bie w ..e %telt = hij ging de wijde
wereld in; vgl. ro e ite r.
tueit'ab' = veraf. Weit'att6' = verreweg.
Weit'aud'Illebenb, .greifenb = uitgestrekt, uitziend, veel-omvattend, verstrekkend, grootsch,
weidsch (plan). Weitaun = (fig. ook) in de
lucht hangend, toekomst...
Weitleriibmt = wijdberoemd.
—n = verte, wijdte, omvang,
I. %t elite, w.
geben = de wijde
uitgestrektheid; in bie
wereld ingaan. II. *Berle, f.: baa fud)en =
op den loop gaan, de plaat poetsen enz.; bas
gebt ins 993. = gaat te ver, is verregaand.
Werten, fobw. (b.) = wijd maken, verwijden,
uitzetten; fiij to. = zich verwijden, wijd worden, uitzetten.
Weiler = verder (verwijderd), wijder, uitgestrekter, ruimer; bovendien, meer, voort; w.
arbeiten = verder werken, door-, voortwerken;
niemanb, nid)ts = niemand, niets meer;
was roll id) w. tun? = wat zal ik verder, nog
verdere, andere
meer doen? u)..e lolgen
gevolgen; obne . e limftlinbe, obne w .. es =
zonder verdere plichtplegingen, zonder meer;
bis auf w e .Orber, his auf weiteres = tot
nader (order), voorloopig; bes w.. en barlegen,
ausfilbren = breedvoerig uiteenzetten, ont.. en finb wit ilberboben =
wikkelen; bee
van al 't andere zijn we ontslagen; baa . e
finbet fid) = de rest komt in orde; baa EB..e
finbet rid) bei ibm = nadere bizonderheden zijn
bij hem te verkrijgen; ift es w. nid)ts? = is
't anders niet? bas bat w. nicbts 3u fagen = dat
beteekent niets; roil id) es w. geben? = zal ik
't doorgeven? (et bat es) w. gefagt = ver= en zoo verder, enz.
klapt; unb fo
Seilerbeavbeitung, m. verdere bewerking.
Seilerbef5vberung , w. = doorzending.
Wellerbefteben, ft (b.) = (einen 9Bed)fel) endosseeren. Seileventtvidelun g , w. = verdere ontdoorgeven;
wikkeling. %1-eilergabe, w. =
(wissel) endosseering. 1d)w. (b.)
= verder voeren (leiden, brengen); (baa
Oefcbtift) voortzetten. Werterge4(e)n, unr. (1.)
= verder gaan, voortgaan; w! = doorloopen!
= voortaan; verder(op). Weiler=
laufen, rt. u. 1.) = verder-, doorloopen.
Weilerleiten, idyn. (b.) = verder leiden;
idm. (b.) = verwijden,
voortplanten.
wijder maken. Seilerung, —, —en, (meest)
.. en = omslag, verdere maatregelen,
verder gedoe. Seilerberfanb, m. = (verdere)
doorzending.
tveit'llebenb = weidsch, veelomvattend, \Terstrekkend, uiterst, zeer groot. ineltigereift =
vbrstrekkend.
bereisd. Weit'greifenb
verweg, van verre, uit de verte. WeirOer'
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Oeriig = van ruime opvatting, liberaal.
ttieft'bin' = ver, in de verte, ver weg.
lauf[t]ig = wijdloopig, breed-, uitvoerig,
omstandig; ver uiteenstaand; ein w ..er
l8erwanbter = een verre bloedverwant; w .. e
Stleiber = ruime kleeren; (gebouw) groot, uitgestrekt; w. fteben = ver uiteen staan.
w. —, —en = wijdloopigheid,
enz.; (ook) omhaal; omslag. m. —a,
—e = (groote) melkpan. Weit'utafeble = wijdmazig. Weit'reliOenb = verreikend, uitgestrekt.
ineftlebauenb = ver uitziend; zie eitaus.
1 eb enb. toeffftbItbtig = wijd uiteenliggend,
uitgestrekt; (fig.) veelomvattend, uitgebreid;
(ook) wijdloopig. Weit'lcbtuelfig = omstandig,
wijdloopig, omslachtig, met veal omhaal.
neitiditneifigreit, w. — = wijdloopigheid,
omhaal. Weitlebenb = ver'ziend, vooruitziend.
= ver'ziend (tegenst. van bijziend);
scherpziend. = wijdsporig (weg).
tueittvagenb = verdragend, -strekkend. Weirutnfaffenb = uitgestrekt, wijd.
—, —en = verwijding; wijdte,
Sellung,
ruimte; afstand.
Weit'nevbreflet = wijd-, ververspreid, wijdverwijdvertakt.
braid. Weit'bergiveigt'
bor'flebenb = ver vooruitstekend.
m. —s = tarwe, wait; fen 978. bluht =
't gaat hem goad. %teVienacter, m. = tarweakker. eilenalye, = tarweaar. Weileng
lung = tarweachtig. tBeilenbier, 1. = tarwe-,
weitebier.
eilenilboben, m.; =bud, 1.; .ernte, m.; sfelb,
1. = tarweligrond; -brood; -oogst; -veld.
Sel'sengriefi, m. = griesmeel.
SerienlItteie, w. • -fern, 1.; onebl, 1. = tarweF
zemelen ; -korrel ; -meal.
Seilenllfaat, w.; g ftrob, 1. = tarwellzaaikoren
(jonge teveldstaande tarwe); -stroo.
ein Mann! w. eine
MCA = walk, wat;
(ein) Ounber! = wat (walk) een
Wraul
man! ... vrouw! . wonder! w. fcbOnes
fetter! = wat een mooi weer! weriber (MeV*,
Wel'ibe6) = (vragend) welke, walk; wie; wat
voor; (betrekkelijk) welke, 'twelk, die, dat;
(onbepaald) wat, iets, eenige, er; walk, welke,
wat voor; wetter non biefen Stnaben? = wie
van .. ; welder ift fein Tame? = wat is zijn
naam? id) babe Webern, — was fur wefte? =
wat voor pennen? (baa bans) in roelcbem wir
wobnen = in 'twelk, waarin wij wonen; id)
braud)e Webern, bahen Sic welcbe? = hebt U er
(eenige)? (von biefen Sitcbern) waren welcbe
gebunben = waren er eenige gebonden. nor*me zie w eid)erIet. Wel'tbergeftalt' = op
welke wijze, hoedanig. Wertberlei' = welke,
wat voor, van welken aard.
[Self, 1. —(e)s, —er, Self, m. —(e)s, —e =
jong, welp; vooral: jonge hond].
Sale, m. —n, —n = Welf, Guelf (vroeger:
aanhanger van de pans. partij tegenover de
Ghibellijnen, de aanhangers van de Hohenstaufen;
later aanh. v. d. ex-koning v. Hannover). %1..
tum, 1. = partij van de Guelfen. tuellifth =
Guelfisch.
weff = verwelkt, verflenst. Wale**, id)w. (i.) =
verwelken, verflensen; (b.) = doen verwelken. Sell'beit, m. — = slapheid, weekheid.
Sell'Oattut, m. = molenboom; windboom
(spaak); kromhout (bij den slager).
f = gegolfd plaatijzer. Serie, ty . —n = golf
(ook fig.), baar ; (fig.) water, vloed; (gym.) draai,
zwaai (aan 't rek); as (aan machines); takkebos.
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tactile'', idyl)). (b.) = golven, bruisen; fief; to. =
golven; gem ellt = gegolfd, golvend. Weigel's
artig = golvend, gegolfd, golfsgewijs. Seigel's
bab, 1. = golfbad. fiellenberg, m. = golfberg. Sellenbetoegung, w. = golfbeweging.
etlenbinber, m. = takkebosbinder.
brecter, m. —g , — = golfbreker.
ellett0o15,
farntig = golvend, golfvormig.
ellettfuOV(e)fung, to. =
= rijshout.
askoppeling. Sellenitinge, w. golflengte.
Sellentinte, w. = golflijn. 'a ellettit4tag, m. =
golfslag. Sellentat, 1. = golfdal. %Seigel's
Work, w. = golvings-, undulatietheorie.
eller, m. —s, — = rijshout; rol pijpaarde;
koek van leem en stroo. fcbro. (b.) =
van leem en stroo bouwen. ellertoanb, w.
= vakwand van leem en stroo.
gekookt varkensvleesch.
1.
Setti orunb, m. = welgrond. tnellig =
golvend.
1. = golfpapier. 2Be11's
ettipaaebtel,
POO, t13. = golfkarton.
w. = doos van golfkarton. Bettirab, f. = asrad.
ettlanb, m. = welzand.
elf, m. —es, —e = meerwal, wentelaar.
tuelIM = Fransch, Italiaansch, Romaansch,
vreemd, [walsch] ; w ..er balm, w . es buirt =
Zrutbabn, -benne; bie to..e ettoei3 =
Fransch Zwitserland; w .. es Rom = mais.
tuetiffben, id)ta. (b.) = koeterwalen. %BMWs
font, 1. = mais, Turksche tarwe. elleOlattb,
f. = Italia.
Sett, w. —, —en = wereld (i. a. b.); auf bie
=
fommen = ter w. komen; um alles in ber.
voor alles ter w., in 's hemelsnaam; nidyt
dies in ber 23. = voor niets ter w., voor nog
zooveel niet; nicbts in (auf) ber a13. = niets ter
foil bas bebeuten? = wat
w.; was in alter
(voor den drommel) moet dat toch beteekenen?
=
= iedereen, de heele w.; (er bat)
alle
een welgemanieren; eitt 93lantt non
manierd man; vgl. Brett, entiagen,
melt e. a. Seltiabgefebiebenbeit, w. = afzondering, teruggetrokkenheid. %tett'aMfe, to.
= wereldas.
f. = heelal. Seltafter,
= eeuw.
ianftbauung (sanfhtt),
Sett'llanaeln,
= wereldllpolen; -beschouwing.
tn.;
Settllauge, 1.; sauOtellitttg, w.;
sban, m. wereldiloog (d. i. God, zon); -tentoonstelling; -bol; -bouw (bouw van 't heelal).
ettlebarf, m. = wereldbehoefte. *Selt's
= wereldgebeurtenis. Weltibes
begebenbelt,
fattnt' = (over)al-, alom-, algemeen bekend.
wereldberoemd.
tuettiberiibutti
Seltilibefebreibung, w.; sbeatoinnev, m.
wereldilbeschrijving; -bedwinger.
Settibilb, = wereldbeeld. nettibranb, m. =
wereldbrand (-ondergang, -oorlog).':f elt's
algemeen gebruik.
brandy, m.
; sbiirger, m. = wereldiltooneel;
ettillbfibne,
-burger (kosmopoliet).
inettibiltmertitb = kosmopolietisch. Weft's
biirgerlintt, tn. = gevoel, neiging van den
wereldburger, van den kosmopollet. eft.
bargertunt, 1. = wereldburgerschap. Sett's
bante, tn. = dame uit de groote wereld.
slaaf van de wereld. Net's
Setti biener,
tettatt, 1. —s = heelal. Sellettbuinutter, tn. =
= de groote
ellettuteer,
globetrotter. 'a
onmetelijkheid, zee van werelden. ellen.
rautn, m. = Weltraum. tvettientalift = als
aan de wereld ontrukt; in geestverrukking.
ettientitebung, to. = ontstaan van de wereld.
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Weltierfabren = wereldkundig, geroutineerd.
neltierliatter, itt. instandhouder der
wereld.
ettillernte, w.; seroberer, tn.; serfOaffer,
wereldlloogst; -veroveraar; -schepper.
m.
toelterftbiltternb = wereldschokkend. Marten
(als) aan de wereld ontrukt; w e Stimmung
= (stemming van) totale geestesafwezigheid;
ook = weltuerloren.
eft'firma,
=--eftlfug, tn.
wereldfirma (wereldbekende).
vliegtocht om de aarde. tuelt'fremb = met de
wereld onbekend, teruggetrokken.
Weit'llgeb'aube, 1.; sgegettb, w. = wereldas
gebouw; -streek (hemelstreek).
= tijdgeest, geest der eeuw.
eltiaeift,
nettigeirtlitbe(v), tn. = wereldsch geestelijke.
elfgertitt, 1. = wereldgericht. Belt's
gefebittte, w. = wereldgeschiedenis; ba bed
(bean) body bie auf = maar dat isTongelooflijk, dat is toch al to gek.
= aardsch gewoel. eft'afflif, = wereldsch
geluk nettigiirtel, tn. = wereldgordel, zone.
Settigiiter, qm. = wereldsche goederen. Weftbanbel, = wereldhandel. Beltibiittbet,
IM. = wereldsche zaken. wereldsche twisten.
ett'Oeitattb, w. = Heiland der wereld.
Settillberrltbaft, w.; sfarte, w.; stennittib,
w.
wereldllheerschappij (-rijk); -kaart;
-kennis.
Settifinb, = kind van de wereld, wereldling.
tuettlIng = verstandig, praktisch, politiek.
MI11'11014 w. = praktisch verstand, praktische blik op wereldsche zaken, menschekennis, wereldwijsheid. Neftlonfunt, nt. —
wereldverbruik. %tettlOrper, = hemellichaam. teettlret&, tn. = heelal.
----Setti llfrien, tn.; shied, w. ; siunbe,
wereldiloorlog; -bol; -kunde.
wereldkundig:
de
wereld
kentuettlunbig =
nende, algemeen bekend. Settlage, --algemeene politieke toestand. 2Bettlauf, tn. =
's werelds loop. eettleute, $1. = menschen
van de wereld. 'adrift§ = wereldsch (eer,
genot); to . . er eiftliter = wereldsch geestelijke
(tot Been orde behoorend); wereldlijk (vorst,
macht, gerechtshot); w ..er 11utor = wereldlijk,
profaan, niet-kerkelijk schrijver.
w. — = wereldschheid, wereldlijkheid. Seit's
licbutarbuna, to. — = sekularizatie; (van
seholen) bevrijding van 't kerkelijk toezicht.
%URIC*, 1.; sliebe, ro.; Tn. —e =
wereldlilicht; -liefde: -ling.
Settlutt, w. = wereldsche lust; wereldsch genot.
Settimattn, = man van de wereld. tuett's
uttittniftb = van (als) een man van de wereld.
2BettlIntarft, m.; *meet, 1.; smeifter, rtt.; smug),
tn.; .orbttung, w. = wereldllmarkt; -zee
(oceaan); -kampioen; -ling; -orde.
feeftllpol, tn.; sOotice, w.; sportibereitt, tn. =
wereldlipool; -polls; (-)postunie.
nettiprietter, tn. = wereldsch priester.
elti llraum, tn.; .reitO, 1.; sreifenbe(v), tn.;
sruf, m.; , fati, tn. = wereldllruimte (heelal);
-rijk; -reiziger; -beroemdheid.; -record.
tueltiftben = menschenschuw. %tettlittneri,
tn. = weltschmerz : landziekigheid, pessimisme.
sfittn, tn. =
SettillitbOpfung, w.; sleete,
wereldlIschepping; -ziel; -zin (-liefde).
eltOltarr zie 2111erweltsn arr. SeltIOratbe,
w. = wereldtaal. Wettltabt, m. = wereldstad.
ettltettung, to. = plaats, rang in de wereld.
s:t ettltifteut, = wereldstelsel.
nt. =
werelddeel. SeItiton, In. = toon, manier van
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de groote wereld. Settuntlegter, m. = iem.
die de aarde omvaart, wereldomzeiler. %tett'.
untfegefung, w. — = reis (te water) om de
aarde. Setruntevgang, m. = ('t) vergaan,
('t) einde van de wereld, wereldondergang.
Sett'llberbefferer, m.; gberbrau4, m.; stmt.
feig, m. = wereldjihervormer (-verbeteraar);
-verbruik; -verkeer.
toettbertoren = afgetrokken, in' zich zelf gekeerd; eenzaam.
Sett'llbortat, m.; itneffe(r), otuel8f)eft, w.;
'number, 1. ; w. = wereldlivoorraad; -wijze
(wijsgeer, filozoof) ; -wijsheid (filozofte) ; -wonder
-tijd (universeele tijd).
Went? (datief van wet) = wien? Sent'fall,
m. = datief. Wen? (akk. van mer) = wien?
en'be, tn. —n, —It = Wende (volksstam).
I.
= wending, (omme)keer,
II. Sen'be, to. —,
't einde van
bes Zabres
keerpunt; bie
't jaar.
en'befA16, m. = draaihals (een vogel). tBen'a
betrei0, m. = keerkring; bes Strebf es, bee
Steinbocis = kreefts-, steenbokskeerkring
teett'beloviti4, w. = schroeforchidee. den'.
belftein, m. = [steenen wenteltrap] ; naam v.
een bergtop in Beieren. tBett'beltre00e, w. =
wenteltrap (ook de slak).
tuen'ben, jcbw. unr. (b.) (id) manbte u. men.
bete; gewanbt u. gewenbet) = (kleedingstuk)
keeren; (hooi) omkeeren; (schip, wager)
draaien, wenden; (einem ben %Men) toekeeren,
toedraaien; (feine 91ufmertfamfeit auf ettu.)
richten, vestigen; ((beIb, .Straft, 3eit) auf, an
(9Iff.) w. = aan iets besteden, ten koste leggen ;
etw. an rid) = iets voor zich zelf besteden;
Em. = (ook) zich wenden] ; (linglitcf in (bffict)
verkeeren; f idj W. = zich omdraaien, zich
wenden, zich keeren; (ber Wittb) bat fid) gewen,
bet = is gedraaid; ficb an einen ID. = zich tot
iem. wenden; es bat fid) Bum (buten gewenbet
= is ten goede gekeerd; vgl. l8latt, gem anbt,
oft. Sen'bepfing, m. = dubbele ploeg,
keera Nen'beOlalb m. = keerplaats, draai.
en'beOunft, m. = keerpunt; zonnestilstandspunt; (mat.) buigpunt.
toen'bffit = Wendisch.
en'bung, m. —, —en = wending, (omme)keer,
zwenking, draai, kromming, bocht; (zins)wending, zegswijze.
ett'f all, m. = akkusatief.
We'nfg = weinig; m. !herb, mit m. roenige
2eute = w. geld, met w. geld, w. menschen;
in m .. en Zagen = in (binnen) weinige dagen ;
mit m ..(en) norten = met een paar woorden;
bas w..e (beIb = 't beetje, 't weinige geld;
ein m. = een w., een beetje; ebenfo m. =
evenmin ; menn aud) nod) fo m. = hoe w. ook;
w .. es genfigt = w. is voldoende; mit w..(em)
auzfommen = met w. uitkomen; mit en ..en
3man3ig Zabren = pas even 20 jaar (oud).
Mentor = minder; (er ift) nid)ts w. ale bumm
= alles behalve dom; m. mare wirflid) mebr
een beetje minder kon ook wel. nettigfeit,
m. —, —en = geringheid, kleine hoeveelheid,
klein aantal; kleinigheid, bagatel; meitte 913. =
mijn persoontje. tueltIgfte (ber, bie, bas) =
912enfcben benfen an
(de, 't) minste; bie
f o etwas = al heel weinig menschen; ant m ..n=
't minst; Bum = op zijn minst, voor
't minst. we'nfeften4 = minstens, ten minste,
althans.
Wenn = wanneer, als, indien, zoo; m. nid)t
gleid), fo body balb = zooal niet dadelijk, clan
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toch spoedig; m. anbers = als tenminste,
tenminste als; rote m. = alsof; tv. es aud)
regnet = al regent 't ook; en. aud) nod) fo wenig
= hoe weinig ook, m. aud) nicbt reicb, fo bod)
moblbabenb = zoo al niet rijk enz.; m. fcbon er
red)t bat = al heeft hij gelijk, hoewel hij gelijk
heeft; unb m. fcbon = al was 't ook zoo; ID.
fcbon, benn `don = vooruit dan maar, als
't dan moet, dan moet 't maar; er bod)
f ame! = kwam hij maarltuenntifeft§' = hoewel,
ofschoon; m. id), wenn id) gleid) tans bete =
al heet ik Hans.
Sen'ael, tn. = Wentzel, Wenceslaus; hoer
(in 't kaart). 2enle4laub, m. = Wenceslaus.
toer = wie; iemand; ift m. ba getuefen? = is
er iemand geweest?
Ser'bellbureau, 1.; .gelb, f.; .lifte, to.; onittel,
1. = werflikantoor; -geld; -lust; reklamemiddel
Werlen, ft. (l.) (bu wirbit, er mirbt; marb;
murbe; mirb! gemorben) = (soldaten, aanhangers) (aan)werven; um ein 9311thcbett = naar
de hand van een meisje dingen, om een meisje
aanzoek doen; um Ounft m. = naar gunst
dingen, streven; [tu. = (ook) doen, uitvoeren;
taken doen, werken, arbeiden, bezig zijn].
Sev'beoffibier, m. = werfofficier. %teriber,
m. —s, — werver, ronselaar ; vrijer. Serlier.
banbtoerf, 1. = ronselarij. Seribung, w. —,
—en = (aan)werving; (huwelijks)aanzoek.
er'begang, m. = ontwikkeling(sgang), (wijze
van) ontstaan.
Wer'ben, unr. (f.) (bu tvirft, er mirb; math u.
murbe; murbe; werbe: geworben u. morben) —
worden, geworden; ontstaan; zullen; es loll
tbm m. = hij zal 't hebben, (deftiger) 't zal
hem geworden; 3meiter to. = No. 2 worden,
Om Examen) No, 2 halen; was ift aub ibm
gemorben? = wat is er van hem geworden?
cue ibm mirb nicbts = van hem komt niets
terecht; mitt's ban)! = gebeurt 't haast!
zal 't of niet! bie 3eit mirb mir fang = valt
me lang, ik verveel mc; mit bent 9trbeiten
with es nun bod) nicbts = van ('t) werken
komt nu toch niets; er mirb nod) = hij komt er
wel; mir mirb frbled4t (iibel) = ik word naar,
misselijk; was fort nun w.? = hoe zal 't nu
gaan? waar moet dat op uitloopen? wat nu?
tnie mirb mir? = hoe heb ik 't? wat gebeurt er
met mij? (ber Stranfe) mirb nicbt Weber =
wordt niet beter; bas murbe ibm aunt 2olyn =
dat kreeg hij (gewerd hem) tot (als) loon;
(bas Stinb) mirb Bum WIann = wordt een man;
er murbe mir Bum 'letter = werd mijn (mij
een) redder; (ber 9Balb) murbe ibnett Bum
Zempel = werd hun een tempel; au es,
Staub, stein = (tot) ijs, stof, steen worden;
er mirb loben = hij zal prijzen; er mirb gelobt
= hij wordt geprezen; er ift gelobt morben =
hij is geprezen (geworden); vgl. einig, f ertig,
babbaft, !Amer, Zeif, 9)3affer; Serbett,
worden; ('t) ontstaan, wording; (bas
I.
= in (zijn) wording.
ift nod)) im
= barenswee.
Ser'benot,
Seeber, m. —s, — = riviereiland; waard
(ingedijkt land langs een rider), oeverland.
ev'bergetoebr, I . = Werdergeweer.
er'f all, m. = nominatief.
tueefen, it. (b.) (bit wirfjt; er totrft, tuarf;
turtrfe; wirf! geworfen) = werpen (ook „jongen")
gooien, smijten, slingeren; (einen etm.) an ben
Skopf tr. = naar 't hoofd werpen, gooien;
einen aus bent baufe, cue ber nr, Burn bailie,
binaus iv. = iem. 't huis, de deur
3ur
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uitwerpen, -gooien, (bte retire) doen dalen, nettabgug, tn. = korting op de waarde.
evt'aMtuttg, tv. = (hoog)achting. 213eve•
drukken; einem um ben bais, 3u Wilf3ett
w. = iem. om den hals, te voet vallen; fid) nor augabe, w. aangifte, opgave van de waarde;
aangegeven
waarde. Sert'anlath m. = post
voor iem. op de
einem auf bie Ytttie to.
te paard (op balans e. d.). Sertlefentititi6, 1. = waardeknieen vallen; fid) aufs 43ferb w.
springen; er bat fid) auf bie 9)/aIerei geworfen erkenning (op wissels). Sert'beitihtbigfeit, w. =
gewaarborgd gehalte. ,:terVbeftitutttung, w. =
hij is zijn geluk (zijn krachten) in de schilderkunst gaan beproeven; fit w. = (van waardebepaling. '-:tert'briet, tn. = brief met
geldswaarde, aangeteekende brief.
hout) kromtrekken; vgl. 93ruft,
Werlett, fcbto. (b.) = schatten, waardeeren;
3 a 1 d , Zopf, 3eug e. a.
[waardig keuren].
I. Weerft, m. —(e)s, —e = (Web.) schering,
erferfAuug, w. = waardevermeerdering.
ketting. II. Sets% I. —(e)s, —e, erft, w. —,
Sert'ermitt(e)lung,
w. = waardebepaling.
—en, &erf'te, w. —n = (scheepstimmer)Sert'gegettitattb, m. = voorwerp van waarde.
werf, helling.
Serligteit, w. —, —en = (chem.) valentie,
Serg, 1. —(e)s = werk (om te breeuwen);
waardigheid. Wertlob = waardeloos, onbefie bat W. an ibrem 91oden, an ber Ytunfel zij
duidend, nietig. Sertioiifiteit, w. = waardeheeft nog wat op haar kerfstok.
Seegetb, f (Dude rechtsterm) weergeld. loosheid. %tertuseilutts, = waardeering,
Serf, —(e)s, —e = werk (n/. wat men tot schatting. Sert'#atet, 1. = pakket met aanf. = geld8waargegeven waarde.
stand brengt en in uurwerk, machine), (ook)
dig papier, effekt. Sertlac4en, = voor(boek-, vesting) w., fabriek; eitt gutes, frommes
e ottes, bas W. eines 9fugen. werpen van waarde. Wertle4aton, icbw. (I.)=
bie
b Itch, ein profalfcbes, poetifcbes, tbeologifcbes schatten, (hoog)achten. T-ertfc§tiaptng, w. =
(alle 11); es ift etw. im = er is wat waardeering. tertlettbutte, w. pakket of
gaande, er broeit wat; ins W. feten (ook brief met aangegeven waarde. —erritastb,
ritten) = in 't W. stellen; 3wedmiif3ig, ebrlid) m. = waarde(stand). SertiberOltui6, f. ----waardeverhouding. Wert'boll = kostbaar,
3u 1..e geben. (11); bas tobt ben aneifter =
waardevol. Sert'aeir4eu, 1. = postzegel.
de meester heeft eer van zijn w., den meester
kent men aan zijn w. wertlant, w. = werk- Sertitthnutii, m. = waardevermeerdering.
weerwolf.
bank. Sert'biette, w. = werkbij. ,aerleltag Ner'Wolf, m.
meester- Web (weffen, Gen. van wer of van was) =
zie Werf tag. SertlitOrer, m.
wiens, welks, waarvan, waarover; vgl. etit
kneoht, werk-, ploegbaas.
en beta.
T.; gleute, Fpt. =
SerViMettige(r),
Seim, 1. —5, — = bestaan; wezen (tegenst.
werkilheilige; -hout; -lieden.
Seellmeliter, m.; .itatt ( .ftatte, .ftiitten), schijn), werkelijkheid; natuur, aard; manier
w. = werklibaas (ook: opzichter in een fabriek, van doen, gedrag; wezen, schepsel, ding;
= (ook) verblijf(plaats), goed, bezitting)];
meesterknecht); -plaats
treiben = huishouden, spektakel
feitt
Serfltein, m. = hard-, arduin(steen). Nevr•
—
makers;
bier treiben bie (befpenfter ibr
itelie = -itatt. WerVitellig maten te weeg
bier waren spoken rond; ( Laud) ift) alle y irbild)e
brengen, bewerkstelligen. ' :te-rtiftufg, m. =
= alle aardsche doen en laten;
werk-, weefstoel. '-aevtlag, m. = werkdag.
(non etw. maten) = veel drukte (ophef);
Wertitag# = door de week, op werkdagen,
gefüllt mir nid)t = zijn manier van doen
febt
erflagko m. =
vgl. C ottn- unb
bevalt mij niet; bas gemeene = 't gemeene
daagsche jas. Werfliitig werk-, krachtdadig.
best,
de
Staat; bas bole to. = de vallende
=
werkilm.;
'3eug, I.
2eri'lltitc4, M.; . bertvag ,
ziekte. Weleueinbeit, w. = bestaanseenheid,
tafel (-bank); -kontrakt; -tuig (gereedschaP).
ertleuglitaftett, m., •matiOine, w. = werk- konsubstantialiteit. WelestOaft = werkelijk
(bestaande). elettbeit, w. — wezenheid,
tuiglidoos (gereedschapskist); -machine.
werkelijkheid, kern van 't bestaan; wezen, ding.
SerIttut, m. —(e)s = absint, alsem, bitterWelettletye, w. = wezensleer, leer van 't zijn,
heid, zielsverdriet. Seesttutbectev, m. =
alsembeker, -kelk; lijdensbeker. Ser'muteg= ontologie. Welentob = onwerkelijk, ijdel,
denkbeeldig. Selettreicij, 1. = rijk der wezens,
trait, m. = alsemaftreksel Ser'utut8tro4 fen,
der schepselen, zichtbare wereld.
m. = alsemdruppel, bittere ervaring.
tn.
reeks, rangorde van wezens. ,-;telenbart,
—n = veenmol.
Wye, to.
w. = aard, karakter.
e'lettdei4eit zie
Seerig zie I3 e r g.
eienetnbeit. elett4gtehOeit, w. =
Serjt, w. —, —en = werst (Russ. = 1066 M.).
Weletttlielp
= hoofdzakelijk,
I. Wert (9./bi.) waard, geschat, geacht, dier- bestaansgelijkheid.
belangrijk, eigenlijk, 't wezen van de zaak
baar; waard(ig); etnen lieb unb w. batten =
betreffende, essentikl, voornaam; in hoofdveel van iem. houden; es ift ber a3eattung
zaak, in den grond van de zaak; ein w. er
= 't is waard opgemerkt te worden, dat
lInterid)ieb een essenti gel verschil; ein w. . .er
men er op let; bas (beffett) ift er nid)t w. —
hij is 't niet waard (dat hij 't krijgt, dat men Scbaben een belangrijk verlies; (bie Zbee bee
SIOnigstums murbe baburd)) w. erid)fittert in
't voor hem doet); ber unb ift bas Oelb
nid)t (it); vgl. ebre, Oftbe, 13ulner, hooge mate (sterker: in den grond) geschokt; im
91e b e e. a. II. ert, m. —(e)s, —e = waarde; tv ..n = in (de) hoofdzaak.
= Wezer. Selergebirge, f. =
auf (9Iff.) legen w. aan iets hechten, teeter,
prijs;
prijs op iets stellen; im W. non = tot een Wezergebergte.
in w. %1301a11, m. = genitief.
fteigett, fittren
(ter) w. van; im
w. in Weblytib' = waarom, om welke reden, weshalve.
stijgen, dalen; W. in (non) mir felbit
m. —5, —e = vizier (Turksch minister).
erbalten = w. ontvangen, gemij zelf;
vizierschap.
efirat, 1. —es, —e
in Waren = w. in goederen;
noten;
—n = wesp. Nef'Oubutlarb,
=
WO, w.
in 91ed)nung = w. in rekening; Serte,
=fall, m. = wespedief, -valk. Senienneft, I. =
Mertpaptere. III. Seri ook = Berber.
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geraten, Reuben, greifen
wespenest; in ein
zijn hand in een wespenest steken. i wpm.
ftitO, m. = wespesteek. el'Ontaille, w. =
wespetaille.
Werfett zie w e s.
westen, westewind.
*Deft, m. —(e)s
Mtn,
= West-Afrika. %teita'fien,
SeftbeutIO'fattb, 1. = WestDuitschland.
= (ook)
—n = vest; eine alte
e'fte, w.
een oude geschiedenis ; eine berbe E9.
een flinke boezem.
= naar
Seltett, m. —s = Westen; nat
't Westen. effenbe, = Westeinde.
vestzak.
eftentaft6e, w.
tneft'ettroS'ig = Westeuropeesch.
8eftfale, m. —n, —n = Westfaler. eftf Wien,
I = Westfalen. Weitfii'lift§ = Westfaalsch.
tileffgegenb, w. = westelijke streek. eft'.
note, m. = Westgot. tueftgotifefj = Westgotisch. Neft'greme, w. = west(er)grens,
westelijke grens. Seititebien, = West-India.
tveftin'biftb = Westindisch. Seftliifte, w. —
westkust. Weftlict = westelijk; w. von A =
westelijk van A, ten westen van A.
Steffutnntattb, 1. = Westermanland (oude
provincie van Zweden).
Serrttorbtoeff, m. = westnoordwest. Weft'.
nteufien, = West-Pruisen. tneft'Oreulliftt
Westpruisisch. tneffrantifcb = Westromeinsch.
westzijde. Neft'filbWeft', m.
Seftleite, w.
westzuidwest. m. westelijk deel.
tnertIntirt6 = westwaarts. SeftWittb, m. =
Westewind.
waarom, om welke reden.
tne4tve'een
*eft = gelijk, Met; w. macben iets
vereffenen, goedmaken; betaald zetten. ett'.
betnetb, m. —(e)s = konkurrentie, mededinging ; wedstrijd, contours. ettbetverber,
m. = konkurrent, mededinger. et'te, w. —,
—n = weddenschap; barauf gel)' idj jebe3.
ein = ik verwed er alles onder; was gilt bie
W.? = waarom, (om) wat gewed? um bie 9B.
(Tcbrelen 3. 0.) = om 't hardst, om strijd.
eifer, m. = wed-, naijver. Setfeiferer, m. —
mededinger, konkurrent. Wetteifern,
(b.) = wedijveren. Wetten, fcbro. (1).) = (ver)wedden; mit einem um etw. (1n; was W.
G.? = wat verwed je? mite meinen Stopf
barauf = ik verwed er mijn hoofd onder; To
1)aben wit nitt gewettet = zoo was 't niet
bedoeld, zoo zijn we niet getrouwd.
I. %Setter, m. —5, — = wedder. II. %I. et'ter,
—5, — = weder, weer; onweer ; storm(weer);
. (13t.)= (in mijnen) lucht(gesteldheid), gas;
als de bliksem;
913.1 =
wie bas
blikslagers! drommels! bole = schadelijke
lucht (mijnw.); fcblagenbe 9)3. = ontvlambaar
gas (in de mijn); um gut W. bitten toegevendheld verzoeken; bei einem um gut 03. bitten
(betteln) = bij ierp. met de pet in de hand staan.
Settevbaum, m. = weerwolk (lange, lichte
efterbeobaihter, m.
wolk), windboom.
weerkundige, meteoroloog. Setterbenbacbtung
etter.
w. = weerkundige waarneming.
=
berit0t, m. = weerbericht. Setterbube,
schuilhut. Settevbatb, = afdak; (ook)
schilderhuisje. wetterbitOt = tegen wind en
weer bestand. Setterbirtte, w. = weergasche
mead. etterfafitte, w. windwijzer, weerhaan (ook fig.). Wetterfeft = tegen weer en
wind bestand, gehard. Settetffifoung, w. =
(regeling van de) luchtverversching (mijnw.).

cbienauge (zm.).
ettergalle, w. zie
etterea6, f. = weerglas, barometer. set's
tersiode, w. = onweers-, stormklok.
gran = verweerd. etterbalist, m. = weerhaan (ook fig.). tb3ettevOtiuMett, = weerhuisje. ettetbut, m. = hoed met breeden rand;
windhoed (op mijnkokers). etterftfitte, w. =
schuilhut.
etterfarte, w. = weerkaart.
et'terrunbe,
Neeterteit zie Zonnerf eil.
w. = weerkunde. %tetterfatttOe, w. = veiligheidslamp. tnetlerfauttifdt wispelturig,
grillig, ongedurig. eftevIiiutett, f. = onweers-,
stormgelui (tijdens 't onweer en ook om 't af te
wenden). Werterientbten, fcbw. (1.) = weerlichten; Int& = 't weerlicht; (spott.) maneschijntje. %teeterlotO, I . = windgat (in 't gebergte). %tetteriette, 'lutte, w. = (mijnw.)
luchtkanaal. Setlertnantutett, f = weermannetje (in 't weerhuisje).
etlertnaldjitte,
w. = ventilator, luchtververscher (mijnw).
I. tvettern f fd)to. (1.) = onweeren; vloeken,
razen, foeteren. II. T. ettern, m. = Wettermeer.
efterntubt, tv. = onweers-, stormnacht.
etterOontwfe, w. = weervoorspelling.
etlerpropOet, m. = weerprofeet. etter.
PropOebeiung, w. = weervoorspelling. Set'.
tenab, = (mijnw.) ventilator. Setterteftel
zie auernregel. efterfattle, w. meteorologische zuil. SetterfritaW, m. = (mijnw.)
versche-luchtgang, luchtschacht. Ifeetletfdtabe,
m. = onweer-, stormschade. %-ettetft§eibe,
w. = (on)weergrens, meteorologische grens.
Netlerfotieflett, = weerschieten (cm onweer,
bagel e. d. te verdrijven). treettevitOittn, m.
schutdak.
etterfee,
netterftblan, m. = donderslag.
m. = Wettermeer. Setterlegen, m. = weergebed. etterfeite, t = wind-, regenkant.
Settetftattge, tv. = bliksemafleider. etter.
ftein, m. = pijlsteen, belemniet. Setterftrafg,
tn. = bliksemstraal. tnettertrtichtig = onweerzwanger. Seftertiir, w. = (mijnw.) luchtdeur,
.Wer4fel, m. =
-gat. %I. etterbeanberung,
weersverandering; .Wettfel = (ook mijnw.)
ventilatie. etterbogef, m. = regenvogel.
Settertior§erfage, tv. = weervoorspelling.
NefterWarte, w. = meteorologisch station.
Wettertuenbiltft = =faunif d). flgettertuintel,
m. zie Wetterlocb. ettettoolte, w. = onweerswolk. terterieic§ett, I . = weerteeken,
meteorologisch teeken. %Uttering, m. =
(mijnw.) ventilatie. etitergeiger, m. = weerglas ; meteoroskoop.
Sett'llfabrt, tv.; .ffiegen, T.; . gefang, m. =
wedstrijd voor rijwielen, auto's a. d. ; wedvlucht ;
zangwedstrij d.
Sett'llfanOt, In.; stilinOfer,
°taut, m.;
m. = wedilstrijd; -strijder; -loop;
-looper (hardlooper).
tnett'utac§en zie w e tt. Settrennen, = wedren. tiSettrettner, m. = renpaard.
2Bett'llatbern, f.; .ftbiefiett, f.; glegeln uftn. =
roeiwedstrijd; schietw.; zeilw. enz.
Settft§lagung, w. = schuldvergelijking.
Sett'Wel, I., .ftreit, m. = wedstrijd.
toetlett, ftw. (b.) = westen, slijpen, scherp
gehemelte) prikkelen ; (den eetlust)
maken;
= iem. afopwekken; einem bas 2eber
ranselen ; (van wilde zwijnen e. d.) met de tanden
knarsen; wete bu bier beinen etnabel nid)t
bemoei je er niet mee.
m. = wetlistaal; -steen.
SeClitattf, m.;
3. = roefteutoptilid)e 3eit.
.
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S. u. Oath. = aBed)ielgelb.

dig (spr.: oefgk), m. -s, -5 = Whig (Eng.

partijnaam, voor een liberaal).
teftidift) (spr.: oegski), m. -s, -s = whisky.
SW% 1. -es = whist; 979. Widen = whisten.
Tabifriltarte, w.; stmrtie, w.; .1#1e1, I. =
whistlikaart; -partij; -spel.
MTh'ban = wieb eln.
Sid* m. -es, -e = kiap, oplawaai; vgl.
973 id) e; staatsie, groot toilet: (stud.) in voIlem
9B. = in gala, in groot toilet; lid) in Di. werfen
= zich in gala steken. w. =
boen-, schoenborstel. %ticble, w. - = (boen)was, schoensmeer; smeer, slaag, klappen ;
(bed.) alley eine MI= 66n pot nat; liar wte 993.
= helder als molder. tutiOlen, 1d)w. (1.) =
(schoenen) poetsen; (doer) boenen (met was),
wrijven; (iem.) afranselen. Wittier, m. -s,
= poetser. ittfler' (spr. : wieksiee), m. -s,
-s = (stud.) poetser. m. =
poets-, boen-, wrijflap.1103104610f, m. = (bed.)
hooge zijden.
2Bii§t, -(e)s, -e = [kobold, kabouter] ;
wicht, wezen, schepsel, eLendeling; (ook) kerel,
aB. = arme drommel. %tittitel.
snaak; arnter.
utiintuten, 1. = aardmannetje, kobold.
ittlelgeOf zie aBeidflel5opf.
MOIR = gewichtig, belangrijk, van belang,
van gewicht; w. tun = gewichtig, voornaam
w. - = gewicht, belang.
doen.
idj'tigtuer, m. -s, - = iem., die gewichtig
doet, druktemaker. %Itbligtuerei, w. -, -en
= gewichtigheid, druktemakerij.
..n
-n = wikke; in bie
tele,
geOen, jagen = weggaan, wegjagen.
m. -5, - kluwen (garen), rol,
rolletje (tabak), knot (wol); papier (om iets
op te wikkelen), papiljot(tepapier); opgerold
haar; luier, luur; einen beim aB. friegen =
iem. te pakken krijgen, bij de I urven pakken.
lefelbett, 1. = pak (voor baby's). %lad.
blatt, 1. = dekblad (van een sigaar).
frau, w. = baker. Ste'reigantaftben, $1. =
beenwindsels. 1. = bakerkind.
tuie'reitt, fcbm. (1).) = (in)wikkelen; (ein Stinb)
inpakken, (in)bakeren; (3wirn, (Barn) op (een
kluwen) winden; bie baare w. = papiljotten
in 't haar doen; (sigaren) rollen, maken; (etw.
in ein 93apier) wikkelen, rollen, pakken, doen;
(man fann ion, er lett fid) um ben linger)
winden; fief) tu. in leinen SU:Intel = zich in zijn
mantel wikkelen, rollen; auz einer Sad)e
w. = zich uit lets werken, redden. Wield.
Oup0e, w. = bakerkindje, popje in de luren.
Sielfe1ft4tuattg, m. = rolstaart. Sicleittuft,
1. = luur, luier. %1-id(e)lung, w. -, -en =
(om)wikkeling. .1e'relgeug, 1. = kindergoed,
m. -s, - = sigaremaker;
luiers.
(vlinder) bladroller.
ib'ber, tn. -s, - = ram (ook als belegeringswerktuig , ramschip, teeken van den diereriem
enz.), hamel, weer; kalfszwezerik. Sib'bertbett,
1. -s, - = rammetje; St.-Jansvlinder.
Sib'ber1au0t, 1. = ramshoofd. Sib'berto0f,
m. = ramskop; dubbele haak. %Ibibertntttrt,
m. = lentepunt. 1. = ram(toren)schip.
erbent,1. -5, -e = pastorie(goederen);
ook = Oittum.
.turber, 43rem. mit W. = tegen, in strijd met; w.
lrwarten, w. befferes aBiffen = tegen verwachting, t. beter weten; fur ober w. = v66r of tegen;
= 't v66r en tegen.
bas
unb (bas)

tolberipredien.

turberbellig, gloving = onwillig, weerbarstig, baloorig. .:t.i'ber4tift, tn. = antichrist.
tor bercbtiftlitt = antichristelijk. ti'ber.
bruit, m. = tegendruk, reaktie. tuiberfatrren,
It. (1.) = wederva'ren, overko'men, gebeuren;
mir wiberftiOrt eine grote etre = mij overkomt,
wedervaart, gebeurt een groote eer; mij
wordt... aangedaan. tui'bergefetilii0 = onwettig, strijdig met de wet.
tni'berliaarig = .beIlig. ';ti'berftatett, m. =
weerhaak. turbertjalig = met weerhaken.
rberbart, m. = weerklank, -galm, echo.
tor berftallen, icbm. = weerklin'ken,
weergal'men. %ti'berOalt, m. -(e)s = vasthou,
houvast, steun; weerstand. turberOltett,
(O.) = tegenhouden, steunen, weerstand bieden.
arbertager, I. = steun (order bogen), steunpunt, -pijler. htiberleg'bar = weerlegbaar.
tuiberte'gett, 1d)m. (1).) = weerleggen. tulbers
= weerlegbaar. iberle'gung, ID. -,
-en = weerlegging. turberticb akelig,
naar, misselijk, walgelijk; [vijandig]. erber.
w. = akeligheid enz.
[tui'bern zie anwtbern].
turbernatitrittft = tegen-, onnatuurlijk.
rberttart, m. -(e)s = tegenpartij, -stander ;
tegendeel; einem 03. Oalten = zich verzetten
tegen iem.; ben B. mad)en = tegenspelen.
rberliralt, m. = weerstuit, -slag, terug= terugkaatsing. Wi'berOvalfen, lotto.
stuiten, terugkaatsen, weerkaat'sen.
tuiberralen, It. (O.) = ont-, afraden. turber.
recbtliib = onreehtmatig, wederrechtelijk,
onwettig. '.;trberrecbtlititteit, w. = onrechttegenspraak.
matigheid enz. erberrebe,
tuiberre'ben, icbm. (1).) = tegenspreken.
i'berrift, m. -es, -e = schoft (van een
paard). ';1'berruf, m. = herroeping, terugaB. =
neming, intrekking, opzegging; (bis) auf.
tot opzeggens toe. itilberrulen, (1).) =
(bevel) herroepen; (beschuldiging, beleediging
e. d.) terugnemen, intrekken; (bericht) tegenspreken; (order ook) opzeggen. tutberruritt§ =
herroepbaar, te herroepen, terug te nemen, in te
trekken. Sibtrrulung, w. = herroeping enz.
-s, - = tegenstander,
i'berfacber,
m.=weergalm, weertegenpartij.
klank, echo. turberfiftallett, 1d)m. (1.) = weerklin'ken, weergarmen. m. =
weerschijn, weerglans. tui'berfiteinen, ft. (I).) =
weerschijnen, weerkaat'sen. Si'berfigag, tn. =
terugslag ; terugkaatsing, reflex.
rberfee, w. = branding. tuiberfergett PO,
1d)w. (1).) = zich verzetten; lid) einem (zelden
lid) gegen einen) w. = zich tegen iem. verzetten.
WibevleClicft = weerspannig, -barstig, opw. -, -en = weerroerig.
spannigheid, oproerigheid, verzet. iberfet's
Bung, w. -, -en = weerspannigheid, weer-,
tegenstand, ('t) in-verzet-komen. ti'berlinn,
m. tegenovergestelde -opvatting, beteekenis;
geest van tegenspraak, van verzet; onzin.
Wi'berfinnig = onzinnig, dwaas, ongerijmd.
turberftienftig weerspannig, -barstig, oproerig, onwillig. Zet'berfbettftigteit, tn. - =
weerspannigheid enz. turberfOiegeln, 1d)m.
(1).) = weerspiegelen, -kaatsen. %trberlpiel,
= tegendeel; -beeld; -stelling; -spel; ('t)
heen-en-weer, ('t) over-en weer; einem bas
9B. !Alien = zich tegenover iem. stellen, iem.
bestrijden. tuiberftnelften, ft. (I).) (einem) =
tegenspreken ; barin muf3 td) 31)nen w. = (if) en
dat moet ik U betwisten; bas wiberiprid)t
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meinem a3orbabett = dat is in strijd met mijn
plan. tuiberpmeltettb = elkaar tegensprekend,
tegenstrijdig; auf w ..e 9Irt = op tegenstrijdige
wijze. eibevilivelter, m. tegenspreker.
erberfOrtub, m. = tegenspraak; -stand, verzet, protest; tegenstrijdigheid, kontrast; auf
ftoten = op tegenspraak, op verzet stuiten;
T3. erbeben = bezwaar maken, zich verzetten,
protesteeren; bas ftebt im TO. mit = dat
is in tegenspraak, in strijd met ... erberjim148 geift, m. = geest van tegenspraak.
rberftanb, tn. = tegen-, weerstand, verzet;
vgl. e ft en. turberftanbig = weerbarstig.
turberftanbliftibig = in staat, weerstand te
bieden, taai, stevig. erberitanbbflibigteit,
tv. = weerstandsvermogen. ';trberftanbitraft,
w. = kracht van verzet; weerstandsvermogen.
turberftanb6106 = weerloos, zonder tegenstand,
Wiberfteb(e)n, unr (b.) (fat.) = weerstaan,
zich verzetten tegen, weerstand bieden; tegenstaan; ber .Zeritubung, w. = de verleiding
weerstaan; (biefe Speife) wiberftebt mir = staat
me tegen. Srberftot, m. = tegenstoot.
turberftrablen, fd)w. (b.) = terugstralen,
terugkaatsen.
I. tutherftre'ben, 'tux (b.) einem = weerstreven, -staan; bas wiberftrebt meinem
= strijdt met mijn gevoel; bas wiberftrebt meinem etoI3 = mijn trots komt er
tegen op; etm wiberftrebt mir = staat me
tegen. II Siberftre'bett, = weerstreven,
tegenstand, verzet, tegen-, weerzin.
Srberftreit, m. = (tegen)strijd. tuibevrtrerten,
ft. (b.): einem Zino = in strijd zijn met,
stuitend zijn voor. Srberftrout, m. tegenstroom.
Srbertau, 'tub, -ton, m. -- (plant) zonnedauw.
turbertvartie onaangenaam, lastig, hinderlijk;
naar, akelig, vies, walgelijk; [tegenstrijdig
tegenovergesteld, weerstrevend, vijandig]; bas
ift mir w. = staat me tegen. Si'bertuitrtigfeit,
w. —, —en = onaangenaamheid, moeilijkheid;
. en = (ook)
viesheid, walgelijkheid;
m.
tegentemspoed(en) e. d.
zin, afkeer, afschuw, hekel. turbertuillig
onwillig; tegen zijn wil, met tegenzin. li'ber.
m. = tegenwind.
tvitrutett, fd)w. (ii.) = wijden, opdragen;
(einem eitt Sucb) opdragen; (ficb feinem
a3eruf) wijden. Siblner, m. —s, — = opdrager. Siblnung, w. —, —en, .1)1(brift, w. =
opdracht.
tufb irig = tegen(over)gesteld, vijandig; naar,
akelig, weerzinwekkend;w..er Wittb tegenwind; tv . es ecbidfal = ongunstig, hard lot.
turbrigenfalW = in 't tegenovergestelde
w. bas OebaIt
geval, anders, zoo niet;
anders wordt er
mit a3efcblag belegt tvirb =
beslag gelegd op 't salaris. Sibirigreit,
—en = onaangenaamheid; walgelijkheid.
erbunt zie aBibem.
tole = hoe? (1), wat? zooals; als, zoodra, toen;
[als 't ware] ; w. faun ift Pet w. fd)Ott fie tit! —
hoe mooi is zel wat is ze mooil wie beliebt? =
wat blief? w. bod) fpielen wir? hoe hoog,
wat spelen we? m. fommt es, baf3.. = hoe
komt 't, dat.. ; fo w. = zoo .. als; er
bebanbelt mid) w. eitten Wremben = als ; tv.
gefagt = zooals ik gezegd heb; wie man fagt
fo id)
zooals, naar men zegt; ro. bu
1)

Wiebereriangung.

bir = leer om leer; bem lei, w. ibm molle,
w. bem aucb fel = hoe dat ook zij; w. er bas
fiebt, ruft er = als, zoodra hij dat ziet ;
w. idj bie 2ieber macbte, ba war id).. = toen

ik...

Sie'bel, m. —s, = kalander, korenworm.
tuie'bein, fcbtv. (b.) = wriemelen, krioelen;
(gwst.) stoppen, mazen.
—ns, —n = (gwst.) pluksel; lampeSie'tte,
katoen.
—n = (wilge)twijg; teenen band.
ie'be, w.
(vogel) hop.
Ste'bebopf, m. —(e)s, —e
tuie'ber = weder, weer, weerom, nog Bens,
terug; bin unb w. = nu en dan, of en toe;
vgl. werben.
Sieberab'brud, m. herdruk, nieuwe afdruk.
tuieberatellbruden, fcbtu. (b.); .fenern, jcbm.
(Ii.); :Rebels, ft. (b.) = weer afdrukken; w.
afvuren; w. afgeven.
tuieberablagen, ftw. (b.) = afzeggen, afbestellen. tuieberabltbreiben, ft. (b.) weer of-,
overschrijven. tuieberablreten, ft. (1).) = weer
afstaan.
Wieberan'fangen, .an'faffen ttint. = wieber
anfangen, wieber anfaffen nun. Sieber=
an'Iteltung, tu. = wederaanstelling.
Sieberaufbau, tn. = wederopbouw, herbouw,
herstel. tuieberaufbattett, sbitiben Witt% —
wieber aufbauen, wieber aufbIilben uitu.
wederopbloei(en), herSieberaurbliiben, 1.
leving, wedergeboorte, renaissance. Sieber.
auf'fiibrung, w. = wederopvoering, herhaalde
opvoering, reprise. teieberaufleben, 1. =
herleving. Sieberaurnainue, w. = wederopDeming, hervatting. %tieberaurnabitteberfab=
rest, f. = proces tot herziening. T.ieberaura
vicbtung, w. = wederoprichting. le/lemur.
fcbtuung, m. = herleving (fig.) ; ('t) weer-omhooggaan (van de koersen bijy.). Sieberaurtumbett,
1. = ontwaken.
SieberauWbrtub, tn. = ('t) wederuitbreken,
hernieuwing.
Wie'berbatten, fcbtu. (b.) = herbouwen. lute'bev*
befommen, ft . (1).) = weer-, weerom-, terug-,
herkrijgen. Sie'berbetebung, w. = herleving,
('t) weer-in-'t-leven-roepen. ';.-ie'berbelebuttog.
berfucb, m. = poging om te doen herleven,
poging on de levensgeesten weer op te wekken.
Wie'berbringen, unr. (b.) = weer-, terugbrengen.
= herdruk, nieuwe druk.
Sie'berbruef,
tuieberein'bringen, .fiibrett = wieber einbringen, wieber einftibren. Siebereite.
ftibrung, w. = wederinvoering. Sieberein'=
tbfung, w. = i nlossing. Siebereitenabtne, w. =
herneming, herovering. tuieberein'nebuten,
(b.) hernemen, heroveren. T,ieberefit'riebtuttg,
tv. = herstel, nieuwe inrichting. Wiebereitt'.
f tbiffen, icbro. (b.) = herschepen. Sieberein's
fltiffung, w. herseheping. tuiebereinsfetien,
fcbw. (b.) = herstellen (in zijn vroegeren
toestand, in 't bezit van iets, in een ambt).
herstel. Sieberein'.
Siebereinletiung, w.
tritt, m. = ('t) weder (opnieuw) in (dienst)
treden, hervatting; herhaling.
Wie'bererbaItett, ft. (b.) = herkrijgen.
= herinnering. tuie'bever.
evittnerung,
herkennen.
tentten, unr. (b.)
Minting, w. = herkenning. tuie'bererlattgen,
fcbtv. (b.) — herkrijgen. Sie'beverlangunfl,

Poor niet opgenomen sam. met Weber, vergelijke men de grondwoorden.
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Wierbeid).

weer-, terugklinken, terugkaatsen.
(l.)
w. = herkrijging. Wie'bererobern, Rim. (b.) =
heroveren. %I.. iebeverobevung, w. = herovering. Wie'bettun, unr. (b.) = weerdoen.
Wie'bereraffnett, ftw. (b.) = heropenen. tuie'berum = opnieuw, nogeens, anderzijds,
Sie'berevbffnung, w. = heropening. Sie'ber= van een anderen kant, op mijn (zijn enz.)
erlOeinung, w. = wederverschijning. wie'ber. beurt; wederkeerig.
effellett, •erftatten, icbw. (b.) = vergoeden, Wie'berbereittigen, icbw. (b.) = hereenigen,
weder vereenigen. Sie'berbereittigung, w. =
teruggeven, restitueeren. Sie'berevieliung,
hereeniging. Wie'bevbergetten, ft. (b.) =
.eritattung, w. = vergoeding, teruggave,
(weder) vergelden, terugbetalen, betaald zetten,
restitutie. Wie'beverWatten, id)w. (1.) = ontSte'berbergeltung, = wedervergelding.
waken. wie'bevevtotifilett, !dm. (b.) = herkiezen. Wie'bererWiftten, ittw. (b.) = weer Sie'bevberfauf, m. = weerverkoop. Wie'ber.
bedaufen, !dm. (1.) = weerverkoopen.
pakken, weer snappen. toie'beveritifftett, icfm.
Sie'berberfitufer, m. = weerverkooper.
(b.) = weer-, oververtellen. wie'bereraeugett,
(1).) = weer-, onderWie'berbermieten,
ftw. (l.) = weer opwekken, opnieuw voortweer-,
verhuren. Sie'bevbermietev,
brengen.
onderverhuurder.
=
weer-,
terug-,
hervinden.
Wte'berfinben, g. (b.)
Siebergabe, tu. = weder-, teruggave. Wie'ber. Sie'bevriuttg, w. = herkiezing, herbenoeming;
auf eine B. ner3itten = zich niet herkiesbaar
geben, ft. (b.) = weer-, teruggeven, vergoeden.
stellen, voor een herk. niet in aanmerking
Wiebergeboven = herboren. Sie'bergebnrt,
wenschen te komen; elite aB. ableftnen voor
w. = wedergeboorte. wiebergeWinnen, ft.
(b.) = terug-, herwinnen. Siebergututtutung, een herb., herk. bedanken. Wie'bertutstAbar =
herkiesbaar. Sie' bertniiblb ark% w. = herkiesw. = herstel, ('t) weer-in-orde-brengen.
Wie'berbaben, tint. (b.) = weer-, weerom-, baarheid. Wie'bertutiOlen, Rim. (b.) herterughebben. Wieberbeeftellbar = herstelbaar. kiezen, herbenoemen.
Wiebertielltetten, Rim. (b.) = herstellen, ge- Wiefetn zie wiebeln.
nezen, beter maken; restaureeren. Siebeffwe= Wiefern' = inwtef ern.
—n = wieg (ook fig.), bakermat,
itetter, m. —s, — = hersteller. Sieberfor'. Siege, w.
an = van de w.,
geboortegrond; non ber
ftellung, w. = herstelling , herstel ; restauratie.
van jongs af; bas ift aud) nid)t an ber ES.
I. Wie'bettolen, jcbtro. (1.) = weer-, terughalen.
gefungen worben = dat is hem ook niet aan
II. tuiebediolen, 1tw. (b.) = herhalen; 3u
zijn w. voorspeld, wie had dat gedacht!
wieberbolten U1a1en = wiebevfprienttif0 =
Siegefratt, w. = wiegster. Sie'gelobn, tn. —
herhaaldelijk, herhaalde malen, telkens weer.
weegloon. Sie'genteffer, 1. = (boogvormig
Wiebevfiele = herhaaldelijk ; vgl. wieberI) o'len. Sieberbolung, w. —, —en = her- slagers)hakmes.
haling. Wieberfolung0fall: hit T3. = als I. Wiegen, id)w. (b.) = wiegen, wiegelen,
schommelen; (ben Rapt) schudden; fidj tu. =
't zicht mocht herhalen, als 't weer mocht
zich wiegen, wiegelen; lid) in boffnungett w.
gebeuren, voorkomen, in geval van herhaling,
zich met verwachtingen vleien ; gewiegi =
bij recidive. Siebertiolung43eitten, 1. =
ervaren, doorkneed, geslepen. II. wie'gen,
(ook)
herhalingsteeken.
Sie'bevintuvOleliung, w. = ('t) weer-ln-om- ft. O.) (Id) wiege; wog; wage; wiege! gewogen)=
wegen; biefe (briinbe fd)wer = (ook) deze
loop-brengen.
redenen zijn gewichtig.
Wiebevtiiiten (u. Wie'berfauen) 1tw. (1).) =
herkauwen (ook fig.). Wie'bevfiister, us. —s, Siegenangebinbe, 1. geboortegeschenk.
— = herkauwend Bier, herkauwer; zeurder. Siegenlibattb, 1.; gingen, m.; .brett, f.; ibede,
w ; .brad, m. wiegeilkoord (-touw) ; -kap ; -poot
Sie'bevrattf, m. = terug-, herkoop. Wieber.
Unfelt, fdpn. (b.) — terug-, herkoopen. Ole'. (-voet, -onderstel); -sprei; -druk (inkunabel).
berfaufOrettt, 1. = recht van terugkoop, 1ie'genfeft, 1. = verjaardag. tiSie'nettnelb,
.0404 I. bakerfooi. Siegentorb, m. =
van wederinkoop. Sie'bevfefir, w. — =
kleine wieg, kindermand. '.;tiegentraut 1.
terugkeer, -komst. tute'bevteOven, id)w. (j.) =
(gwst.) alsem. Siegenlieb, 1. = wiegelied.
terugkeeren, -komen, weeromkomen; zich
Sie'gettOferb, I. = hobbelpaard.
herhalen. Wie'bertotttnten, rt. (f.) = weerom-,
terugkornen. Sieberfunft, w.— =terugkornst, Sie`geltufil, m. = sehommelstoel. Sieger, m.
weger; wieger.
terugkeer. Sieberttainne, w. — terug-,
herneming. Wie'bentebmen, ft. (1.) = terug-, Wie'fortt, icbw. (b.) = hinniken; schateren,
gieren (van 't lachen); w..bes Oelitcbter =
weeromnemen.
Wie'berrttfen, ft. (b.) = weerom, nogeens, schaterend, gierend gelach, geproest.
—en = (kleine) baai, bocht.
Sief, w.
terugzoeken.
tele, w. -, —n = pluksel.
tvie'bevingen,jd)w. (b.) = overzeggen, -vergelden,
overbrengen. tuie'berfauttneln, icbw. (1.) = weer Viet, 1. —(e)s, —e = Liebe en (zni.) wiel.
verzamelen, herzamelen. toie'berfcijaffett, idm. Sie'men, nt. —s, = (gwst.) stang, stok
(C).)= terugbezorgen, -brengen. Wie'berftbetten, (om 't rookvleesch aan te hangen); (kippe)rek.
It. (b.), x idiiittOtett, id)w . (b.) = terug-, weerom- Wien, 1. Weenen. 'Atelter, m. —s, =
schelden. Sie'bevicOtag, nt. = terugslag, slag Weener; (adj.) Weensch. WietterM =
weerom. Wiei berfrigagen, It. (b.) = weerom-, Weensch. Siei nevicAnitiel zie Gdmite I.
terugslaan. Wie'berle4en, It. (l.) = weer-, Sienertranf, m., .tviintrbett, 1. = laxeerdrankje, sennestroop.
terugzien; (auf) O. = tot weerziens. Wie'bcv=
—n = bosje stroo; rozebottel;
w.
fueOett, icbw. (b.) = weerom-, terugzoeken.
(gwst.) pluksel.
Nie'bertaufe, w. = wederdoop. Wie'bertattfen,
—(e)s
=
zeegras, wier. giefer'beitt), nt. =
in.
=
f
Sie'bevtibtfer,
=
wederdoopen.
id)w. (b.)
wierdijk.
wederdooper, anabaptist. tuie'berthnen, 1cbtp.
1)

Voor de niet opgeswmen sam. met Weber, vergelijke men de grondwoorden.
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Nierbabetter, m. —s, — = Wiesbad(en)er;
(Mi.) Wiesbadensch = WieObabenftb, toie0.
babift§.
SieWbaum, m. = (gwst.) weesboom (op hooiwagens). stele, —n = weide (nl. grasof hooiland).
ie'Iet, 1. —s, — = wezel.
Sielettljbatt, m.; w.; =ffiir§e, w. =
weidellaanleg (-bouw, hooibouw); -bloem;
-vlakte (grasvlakte).
Siefenfelb, = weideveld. Sielengelb, f.
penningkruid. Nielettnruttb, m.
weideveld(en); groen dal (met veel grasland); weide
in 't dal. ':Lieifettbopfett, m. = wilde hop.
m.
weideklaver.
lattb, I.
weideland. tilielentnarre, w.
griet. Siefenfreffe, tr. = veldkers.
ielettmoor, 1. = laag veen. %tielett0fab,
im. = weidepad. Bielenfebnailm, m. = rood;borsttapuit. %tielental, = weidedal, vgl.
,aBiefengrunb. 'ie'letttnaffer, 1. = water uit
de weiden, weidewater.
thief o'? = hoezoo? hoe dat?
ieWtocu06, m. = grasgewas.
Miele**, fcbm. (b.) = (gwst.) wieden.
Wiettiel'? = hoeveel? Wiebietlte,
(her, bie, bas) = (de, 't) hoeveelste. WieWeit'—
i nto iewe it. Wietuolg' = ofschoon, (al)hoewel.
ein'tuatn, m. —s, —s = wigwam, Indianehut.
m. —s, —er = viking (zeeheld).
= vikingerschip.
eilingerfc4iff,
Sitaiet (spr. ...jet), f. —s, —s = wilajet
(Turksch goevernementsdistrikt).
I. MO = wild (i. a. b.); berm e Niger = de
wilde Jager (een spookachtig helseh wezen);
madgett = (in 't) wild groeien; vgl. ebe,
D3ein e. a. IT. Wilb, 1. —(e)s = wild; wildbraad; rates 9B. = rood wild (herten, reeen);
fdmaraes aB. = zwart wild (wilde zwijnen);
Reines. = klein wild (hazer, konijnen,
patrijzen enz.); bobes aB. = grof wild (wolven,
beren).
itb'a er, m. = veld voor 't wild. ,:tilbltadt,
m. stortbeek. 1. = natuurlijke
(warme) bron; (ook een plaatsnaam).
baOtt, w. = wildbaan, -park.tBilb'battn, m.
(uitsluitend) jachtrecht; (ook) wildbaan, jachtdistrikt. taitb'bvatett, m. = gebraden wild,
wildbraad. eilb ibret, 1. —s = wild(braad).
Wilb'bretartig = wildachtig ; naar wild ruikend,
smakend. WilblivetWittbler, m. = wildhandelaar. m. = strooper. Wilbibiebett,
fcbm. (I).) = stroopen. teilbbieberei', to.,
=
.biebitabl, tn. = strooperij. Tailb'ente,
wilde eend.
il'be(r) (ein ber 913..e) = wilde
(nl. natuurmensch; iem. die tot geen partij
behoort in 't parlement; iem. die examen doet
aan een school, waarvan hij geen leerling is),
extraneus.
iiberei', w. —, —en = strooperij. Wil'bever,
m. —s, — = strooper. Wil'bern, Riga. (b.) =
stroopen; 't wild opsporen (van honden); naar
wild smaken, ruiken; [verwilderen].
eilblang, —(e)s, = wildzang,
wildebras; [in 't wild gevangen en later getemd
dier; jacht op wild]. s ilb'fleifcb, 1. = wild(braad). tuilblventb' = wildvreemd.
(torten, m., g gebege, f. = wildpark, -baan.
teilbilftertut, m.; ogelOttind, m.; o livaff, m.
= wildllgeur; -smack; -graaf.
Silb'grube, w. = valkuil. tBilb'beger, m. —s,
= jachtopziener, -opzichter.
ilb'Oeit,

wiffigen.

w. — = wildheid, onbeschaafdheid, woestheid,
dartelheid, schuwheid. = wildhooi
(een geurig hooi, op de zeer hooge velden van de
Alpen). toilb'beuen, fcbtp. (b.) = 't wildhooi
afsnijden, vgl. 93311bfieu.
m. =
jachtopzichter, -opziener.
1. =
reekalf.
(Am.) zoolleer.
1.
m. —s, —e = wildeling, wilde stam
(van vruchtboomen); woesteling, wildebras.
iltenteifter, m. = jachtmeester, -opzichter,
jachtopziener. %tlIbItid, W. —, —fe=wildernis,
woestenij.
1. = wild ooft.
parr, m. = wildpark, -baan. failblnet zie
aBilbbret. Wilb'rebe, to. = wilde wingerd.
tililb'ret§t, 1. = jagerrecht (van de honden
en valken).
= wildrijk.
m. = (jag.) lokroep
m. —
w
hoiludts hade (door 't wild veroorzaakt aan 't jonge
)c
Tailb'f4ttr, ID. = wolfspels, witsjoera.
2ilble0i14(e), m. = strooper.
ilblr4toeitt,
= wild zwijn, ever. WilbltOttlein&lo,Of,
m. = wildzwijnskop. Wilblc§toingettb = dol
(v. d. kompasnaald). tailbitntr, w. = spoor
van 't wild. tailbltanb, tn. = wildstapel
(vgl. Biel ft an b). eilbluett fel, m. = wildpad.
= wild opgroeiend.
fcbm. (b.) = naar wild smaken, ruiken; (van
den aard van 't wilde dier) uitkomen.
m. = Willem; welriekende anjelier.
iYYjetmi'ne, w. = Wilhelmina, Willemijntje.
teilOelutata'bett, = Wilhelmshaven.
Stile zie
ilIe(n).
w. —, —en = zwakheid, flauwe wil;
vgl.
m. —ns = wil, voornemen, plan,
zin; wilsbeschikking; letter B. = laatste,
uiterste wil, testament; mit mitten aB..n —
met mijn wil, zin; tether all ..tt = mijns
(zijns enz.) ondanks, tegen wil en dank; beim
besten aB..tt = met den besten wil; mit
bem guten aB..n norlieb nebmett = den wil
voor de daad nemen; einem ben (feitten)
aB..n tun = iems. zin doen; einem au aB..n
fein = iem. ter wille zijn; mit TB ..n = met
opzet; um bes iriebens tn..n = terwille van
den vrede. Willettlod = wil(le)loos, zwak,
besluiteloos. to. — wil(le)loosheid enz. Willett& fein = van plan zijn,
willens zijn.
WillenOinberunct, to.; =Antenna, w.; abeftim.
mann, ; .frei0eit, to.; graft, tv. = wilsilverandering ; -uiting; -beschikking ; -vrijheid (vrije
wil); -kracht.
Willen&frtiftig = wilskrachtig, energiek.
len4uteinung, tv. = wil, believers, goedvinden,
goeddunken. Willengtart = wilskrachtig,
energiek.
w. = werkzaamheld van den wil.
= opzettelijk,
met opzet, expres.
Ito). (b.) einem
Willfalrrett (u.
in (tat.) = iem. in lets ter wille zijn, lets
een
toestaan, inwilligen; einer a3itte ID.
verzoek toestaan, inwilligen. (u.
toilrfeibrig) = gewillig, bereidwillig, dienstvaardig, toegevend, meegaand, gemakkelijk.
Willfalbeten zelden voor Oren. Tditlfab'
rung, —, —en = inwilliging. [Willifertift =
wilvaardig].
(ge)willig, bereidwillig; gaarne; aus
Willig
bersett = van ganscher harte; rid) au
elm tro. fittbett !alien = bereid(willig) zijn tot
lets, zich your lets laten vinden.
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einbriibre.

itt'be, w. —n windas, Her, haspel; (ook)
idpv. 0.) in (91ff.) = iets inwilligen, in jets
toestemmen. %tilligteit, w. — bereid- winde (plant); (00.) huis, hoeve. %:ltt'bes
ellen, I. = wringijzer.
willigheid, gewilligheid.
ittb'ei, 1. = windei.
WiltIontm, m. —5 = welkom(st), ontvangst,
welkomstgroet, verwelkoming. /1011tIontuts Sinb'elfen, 1. = vensterstang. Zeitt'bet, to. —,
(bec§ev), m. = bokaal, berkemejer, welkom(st- —n = luier, luur. ';t-itt'belbanb, 1. = band om
de luier, om 't pak. %tinibetbrud, m. = wiegebeker).
druk, inkunabel. tv. luierbroek.
I. tuititont'uten (Mi.) = welkom: feien Cie %v.!
wees welkoml welkom hierl welkom thuisl Sin'bettinb, 1. = kind in de luren, in 't pak,
bakerkindje. toin'betn, id)ro. (1).) = in 't pak,
u.
m.
—s,
tv. 1)eii3en (1!). II. SitttontItten, 1.
in de luier(s) doen, inpakken. ininibettneitir
zie
id)lagen = boat en blauw, beursch slaan.
1.; stunt, m.; stood, I. =--I. tuin'beu, it. (b.) (id) winbe; wanb; rolinbe;
welkornstfllied; -dronk; -woord.
= willekeur, goeddunken, winbei gewunbett) = winden, wringen; (kranitt'fiir, w.
despotisme, sen) vlechten, maken; (garen) winden; (ettro.
believes. Sittlitrftervicbaft,
= willekeurig, eigen- in bie bObe) winden, hijschen; lift to, zich
tirannie.
wringen, zich krommen, zich kronkelen; (ber
machtig. tiranniek. tv. — =
Deg) winbet fid) burl) bas tat = kronkelt
willekeur, despotisme; willekeurige handeling.
waaien;
it'Oevt, 1. —s (im Zolfsmunb fitr) Oilbpret. door 't dal. II. toin'ben, fottu. (I).)
speuren = lid)ern (jag.).
id)w.
(b.)
=
wemelen,
krielen,
Wint'utetur
ittb'etbi4ung6a0Uarat, m. = heete-luchtkrioelen; 9.tmelfen w. = mieren krioelen; ber
lBoben, es wimmelt von 9Imetien = de grond, blazer. in'bebeite, to. = snelheid van den
wind. fteinbitiii0er, m. =waaier. inbitadel, ro.
't wemelt van mieren; (einen von ber ittabemie)
= windfakkel. %tinblaOtte, to. = windvaan,
wegjagen.
-wijzer, waker (aan den mast). tainblalt, m.
luim'men, fd)to. (1).) = (gwst.) wijn(druif)lezen,
zie V3tnbbrud). einblang, m. = vleugelplukken.
ventilator, portiek (tegen den tocht), luchtgang
m. —s, — = knoest, kwast; wrat.
I. Simmer,
II. feim'mer, m. —5, — = wijn(druif)lezer. (in de mtjn); (ook) windbuil. %tinblangtftr,
w. tochtdeur.einbilieget, m. molenwiek ;
wijnoogst.
—, —it
III.
'minter,
Sinenteret, m. —s, jammeraar, janker, vleugel (van een ventilator). tvittblvei Lein =
windvrij zijn, aan lij liggen. Sittbluji, m. =
gitaar.
griener. Sint'utevOoti, 1. = (spott.)
windbuil, losbol. eintrgelcfttuttlft, = windWinenterig = grienerig, huilerig.
gezwel. Sinblytfer, m = looze, wilde haver.
= (igt.) zweetpuistje.
Witiftnevt, W. —,
einb'Oanbel, m. = windhandel. Sittb'Oatfe,
=
zuchten,
klagen,
jamtoint'utern, icfm. (1).)
zie
w. = wind-, Aeolusharp.
meren, kermen.
m. = zuchtje,
eint'Oet, m. —s, — = wimpel. Wint'petn, idpv. all in b bet e.
(b.) wapperen; den wimpel laten waaien, windje, koelte. 233110'60e, tv. = jacht met
= wervelwind;
windhonden. %tittbitiege
in top hebben. eint'Oelftange, w., sited, m. =
windheks (een steppeplant). Sinb'Ooet,
wimpelstok.
= wimper, ooghaar; mit 1. = Windhoek (in Duitsch
Sintlmr,
ittb'11601)1e, to.; •6ole, to.,• sOuttb, m.
knipoogen; (fig.) er audte
ben 9:13..n 3uden
-boos; -hond (loshoofd).
a13. = hij vertrok Been spier (van
nid)t mit ber.
I. tuini big = winderig; opgeblazen; lichtzinnig ;
zijn gezicht); id) Ia13 mir nid)ts an bie
ftimpern = ik laat me niets wijsmaken. Mint's verdacht. II. m. —(e)s, —e = windevlinder; (plant) winde.
= knipoogen.
Peru, id)w.
unb aitebigtelt, to. — = winderigheid enz. vgl.
m. —(e)s, —e — wind; bet
I.
Wetter = in alle w. en weer; aB. betommen, winbig I. m. —le u. =
windbuil.
triegen er de lucht van krijgen, lont ruiken;
inb'llinftruntent, 1. • stammer, to.; starte, tv.;
es getjt ein Rader $3. = 't waait hevig ; (bas
stalten, m., •teifel, m. = windllinstrument;
iii) in ben VI gerebet = praten in 't honderd,
-ketel;
-kaart; -kas (aan 't orgel); -ketel.
vergeefs gepraat; eine Warttung in ben O.
ittbiltlaPPe, to.; stolit, to.; stabe, to. =
id)lagen (V); Etl. =Oen = drukte maken,
opsnijden; mit bem v66r den w., met windilklep; -koliek; -lade (aan 't orgel).
den w. mee; einem VI bormarbett = iem. wat einblaben, m. = buitenblind, tochtraam.
inbIlleitung, w.; sticbt, j. = windlipijp (van
wijs maken, een rad voor de oogen draaien;
ventilator); -licht (-lucifer).
lid) ben'.. um bit Rafe toe6ett, ileton fallen =
inbloc6, 1. = windgat (in 't gebergte, in de fluit,
overal in de wereld rondkijken. II. toinb
't orgel enz.); -kant, -hoek; trekgat (in schoor(gwst.) w. unb wet) = ellendig, naar; mir ift m.
steen bijv.). %tintrutai6er, m. = windmaker,
unb wet) = ik gevoel me ellendig, 't hangt me
windbreker, opsnijder. to. —,
de keel uit.
—en = windmakerij enz.
m.
Wittb iattter, m. = windanker.
inbl!malt§ine, to.; smeller, m.; stnonat, nt.;
windbal, (kleine) luchtballon. m.
motor, m.; = windilmachine
zie 03etterbaum. einb'beutel, m. = windbuil, -zak, -maker; (gebak) sneeuwbal. bibs (luchtmachine); -(druk)meter; -maand (November, Ventose); -motor; -molen.
beutelei', w. —, —en = windmakerij, grootspraak, snoeverij. tulnbleutetn, id)13). (1.) = Tainbitniiitev, m. = molenaar en = .m ad) e r.
m.; mioden, lm.; sOvoteit, m.;
windmaker, -breken, snoeven. *3110'610e, w.
stab, 1. = windlloven (lucht-, trekoven);
= wind-, luchtblaar. T-ittb'biatter, W. —
(bij wissels); -motor (venti-pokken;
-protest
windpok. tainb'bittute, to. = anemoon.
lator).
bb, to. = (zm.) windvlaag. ISinblbrud), m. ---inbitattut, m. = luchtkamer (van pomp)
windbreuk (d. afgewaaid hout). tulttbItiicbis
windroer, wainblreell, 1.; • r0ftre, to. = windllreeP; -013
Inb'bfic§le,
afgewaaid.
(ook: windgrot).
windbuks. ':tittb'bvttd, m. = winddruk.
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Sittb'rüdcten, 1. = anemoon. Sinblair, tn. —
windzak (op schepen). tilittbWitraut, w. —
windvlaag, rukwind, storm-, wervelwind.
inblc§attt, m. = luchtgang (in een mijn).
teinblIft4abett, nt.; . fc§auer, m. = windlIschade
(door storm veroorzaakt); -vlaag.
Winb'Irbett = windschuw, bang voor den wind.
Winbittief = (erg) scheef, krom; windscheef,
scheef gewaaid; (mat.) w..e Oeraben kruisende lijnen. Sinbittirm, m. = windschut,
windscherm. WittblOnett' = windsnel, snel
als de wind. Sinbleite, W. = windzijde -hoek.
= windskala.
1.
inbltata,
windhond. einbIttirte, w. = windsterkte.
= windstil.
;
m.; "itreifett, m.;
"IWO, m.; •ftvaittung, w. = windllstilte; -vlaag
(rukwind); -streep; -streak; -strooming (luchtstr.).
= storm, windvlaag. Sittb'a
Sinbirturtn,
tuft, w. = trommel-, windzucht. Wittblroden
= in den wind, in de lucht gedroogd.
Winb nub tneCj zie wino II. %tin'bung, w. —,
—en = winding, kronkeling, kromming;
wringing; draad (van een schroef).
Winb'bogel, m. = pluvier, wulp; vlieger.
naar den windkant. Sinb's
Winblvelvt6
m., 'Weiler, m. = windwijzer, anemograaf. %tinblug, m. = tocht, trek.
Sin'gert, m. —5, —e = wijngaard.
ein'eutf, m. —(e)s, —e = Wingolf (oorspr.
Baldershalle; bij Slopstock een Odencyklus; dan
naam van een studentebond).
—en = lid van den Wingolf, Wingolfiet.
wenk, teeken; all. mit
—e(s), —e
Sint,
bem ed)eunentar, mit bem 2aternen., 3aun.
plabI = een niet te misvatten wenk.
hoek; recbter,
Sin'tet, m. —s, —
ftumpfer T3. rechte, scherpe, stompe hoek;
(nrbb.) winkel. Sittletabborat, m. = onbevoegd advokaat, zaakwaarnemer, beunhaas.
onbeduidend, klein blad.
213in'telbtatt, 1.
kleine, niet erkende
SittletbOrle, w.
beurs. Win'telfwgett, m. = hoekboog.
refebe, w. = geheim onwettig huwelijk.
Sittleteilett, 1. = hoekijzer. Win'telfavntig =
hoekvormig. w. = achterstraat,
slop. %!-- itefelOafen, m. = zethaak (van den
drukker); mal, winkelhaak. SittlelOeirat,
w. zie Oinf elebe. wittletig = hoekig, krom,
(stadswijk) met veel steegen, sloppen, (huis)
hokkig. einlettiamtner, w. = kram. Wainlet.
rottfulent, m. onbevoegd konsulent, zaakwaarnemer, beunhaas. 'Itittlettnatter, m. =
zaakwaarnemer, onbevoegd makelaar, beunhaas. einlettnat, 1. = winkelhaak. %!.
metier, m. = hoekmeter. %tittifelmellung, w.
= hoekmeting. Wittletree01 = rechthoekig,
haaks. tain'telitfteibe, w. = graadboog. Sin'"
telfttettfe, w. = geheime kroeg, knip. feinlet•
fOute, =niet gewettigde school. inletatige,
= omwegen, uitvluchten, draaierijen; 923.
mad)en = uitvluchten zoeken, met draaierijen
omgaan. een slag om den arm houden.
wittlen, id)w. (b.) = wenken; einem w. (mit
iem. wenken,
ben 9lugett, mit ber banb)
een teeken geven; einem OeifaIl w. ( = 3u,
winfen) = iem. goedkeurend toewenken;
einem mit bem Steuttentor ufw. w. zie
Winf; bas winft ibm 't geluk lacht
hem toe; einen beifeite, 3u rid), in ben Oarten
w. = iem. door een teeken terzijde, bij slob,
in den thin roepen.

zie winfelig.
—tt = (schp.) Tier.
MO*, w.
Wittletaffe, m. = huilaap (ook fig.). %-ittfelei',
—, —en = gejammer, gejank. %tinleter,
km. —s, —
huiler, janker, klager.
lid y .' (b.) = janken, huilen, klagen.
itintnte, w. = klagende stem, jankstem.
Sin'ter, m. —s, — winter; be y ..s, im
au. = in den winter, 's (des) winters.
.aniug, m. ; saufent4aft,
in'terilabenb,
winternavond; -pak; -verblijf.
m.
Sittlerilimbarf, In.; "bier, 1.; .falyplatte m.;
"frtufjt, to.; "futter, 1.; "garten, m. —
winterilbenoodigdheden (-voorraad); -bier (vgl.
cbettfbier); -dienst; -koren; -voer ; -tuin.
ittlerlInetreibe, f.; : grill*, 1.; "ftafett, m.;
44afev, tn. = winterl[koren, -groen (ook: vogellijm, marentak, mistel); -haven (-laag); -haver.
tain'ter;l0aub,
=Line, to. =
(ook: broeikas, serre); -kou(de).
m.; "tont, 1.; "lager, 1. = winterilkool (boerekool); -koren; -kwartier.
Wittlerlieb = winterlijk, winterachtig, wintersch,
winter...
Sin'terlfluitharteit, w.; 'mount ( .monb), m. =
winteravermaak ; -maand.
Wittlern, id)w. (b.) = (gedurende den winter)
verzorgen; es mintert = 't wintert, 't is winter;
w ber Wroit = wintervorst, vriezend weer;
in w..ber 3eit = in den wintertijd; bas w.. be
Oefilb = 't overwinterende, 't besneeuwde eld.
f ; "Oda% m.; us. ; "auartat,
1.; "attartier, 1. = wintedfruit; -paleis ; -pels;
-kwartaal; -kwartier.
initerillaat to.;
m. ;
w.; "Ionnett"
Wenbe, to.; "Wanner, in.; "ftberbiefier, m.
winterkoren (al 't te veld staande); -slaap;
-zijde (d.
noordzijde); -zonnestand (-zonnewende); -vlinder; -jas.
Wittlerung, w. —, —en = overwintering;
winterverzorging (van vee en gewas); winterkoren.
ein'terlibergniigett, 1.; " bortat, m.; "Weisett,
m.; 'Wenbe, w. = winterilvermaak; -voorraad;
-tarwe ; -zonnestand (-zonnewende).
inlevieft, W. = wintertijd; Sur = in
den winter(tijd). Sittlerieug, 1. = winterstof,
wintergoed, -kleeren.
wijngaardenier, -bouwer.
m. —s,
ittledieb, 1. = wijnbouwerslied.
**teller, 1. = snoeimes (van den wijngaardenier).
tain'iertuagett, m. = wijnwagen.
= heel klein, Bering, nietig, onbeduidend; ein w .. es Oleatttd)en = een nietig
kereltje, mannetje. w. — =
nietigheid ens.
— = top, kruin (ins. van
m.
(b.) = toppen, knotten ;
boomen).
zich hoog verheffen.
MVO; = wipl SWO'c4en, 1. -5, - = grail,
streek, voor-den-gek-houderij; uitvlucht; mir
mad)ft bu feine au. oar = mij houd je niet
voor 't lapje. w. —n = wip,
wipgalg; auf ber TO. iteben = op de wip, op
springen staan, den val nabij zijn. Wittltett,
ftw. (1).) = wippen; vgl fippen %.titYper.
tnattn, = duikelaar(tje). 6104)/gaigett, m. =
wipgalg. Siplrfrati, m. = wipkraan. N '%
kwikstaart(je).
= wip!
fters, m.
wij.
Wit
m. —s, — = draaiing, werveling,
(d)warreling; draaikolk; wenteling, kring; (van
hartstochten; genoegens) maalstroom, roes;
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roffel (van de trommel); gekwinkeleer (van den *MVOs*, —, nen = huisvrouw, (goede,
leeuwerik); wervel (aan 't geraamte en aan slechte) huishoudster ; -eigenares, -vrouw; gastvrouw; waardin; bie 933. mad)en = gastvrouw
't raam); schroef (aan snaarinstrumenten);
zijn.
= gastvrij, vriendelijk; huiskruin (van 't hoofd); y am aB. bis Sur 3ebe =
w. — = gastvrijheid
van top to teen. Watebdbein, 1. = wervelbeen. houdelijk.
enz.
tufebelfOrntig = warrelend, dwarrelend, als
—en
= huishouding,
trt' fdhaft, w. —,
een wervelwind; wervelvormig. tutribettiOt,
-houden; beheer ; bedrijf ; ekonomie ; (nrbb.)
Wiebefig draaiend; duizelingwekkend;
(fbb.) herberg,
boerebedrijf ;
landbouw-,
duizelig, draaierig. SiebeiftwOen, m. =
beforgen = 't huishouden
logement; bie
wervelbeen. Wiebeltob = ongewerveld.
doen; bie 9B. verfteben = verstand hebben
beta, fdp. (1.) = draaien, (d)warrelen, wervevan huishouden; (bas mir) eine ftiitte 9B. =
len, snorren; roffelen, een roffel slaan; kwinkeeen mooie boel, een mooie geschiedenis, een
leeren, tierelieren; ber Slopf toirbelt mir =
mooie rommel; mad)' mir nicbt fo oiel 9B. =
mijn hoofd duizelt, draait.
maak niet zoo'n spektakel; reine 9B. mad)en =
m. =
Siv'betIllaule, to.; stier, 1.;
alias ('t achterstallige) in orde brengen. tuirt'.
wervenkolom ; -dier ; -wind (dwarrelwind).
fiOaftett, Ito). (b.) = huishouden (ook fig.);
Wirb'lig zie wirbelid)t ufto.
Midi
Wieten, icbw. (b.) = werken (nl. uitwerking bezig zijn (in 't huishouden) ; 't bestuur hebben ;
beheeren; mit Gelb w. = behoorlijk, zuinig
hebben, Joel tref fen, tot stand brengen; werkzaam
zijn); breien; Outes, roes to. = lets goeds, omgaan met geld; fit augrunbe (in Orunb
unb l8oben) = zich (zijn zaken) in den
groots tot stand brengen; (bie faille, bets
grond werken. 2BittlOafter, m. —s, —
9Rittel, bas a3eifpiel) bat gewirft=heeft gewerkt;
huishouder, -bestuurder, ekonoom. fi3irt'.
(fcbablit, berubigenb) werken; auf, tilt, gegen
Ichafteritt, w. —, —nen = huishoudster.
= wonderen doen
einen) werken; aButtber
Wirt'letaftlf(0 = huishoudelijk; 't huishouden
(als Qebrer, als (leiftlicber) werkzaam zijn;
bar3 = ik zal 't er op betreffende, huishoud... ; 't landbouwbedrijf
it maybe babin
betreffende, landbouw... ; bedrijfs.. ; maataanleggen, dat. ..; Ibewerken, tot stand
schappelijk, ekonomisch; zuinig, voordeelig.
brengen; (samen)kneden]. m. —s, —=
ireittaftlitbfeit, w. — huishoudelijkheid ,
(be)werker, fabrikant, breier. Iderer, n). —,
zuinigheid. Sirtifehaftfiantt, 1. = beheer van
—en breierij, tricotage, fabrikage. tvieliefj =
de
domeinen. Wirt'liOaftbauffeber, m. —
werkelijk, wezenlijk, waarlijk; inderdaad;
opzichter bij de domeinen, op een goad.
(gwst.) op 't oogenblik. StrElfWeit, w. — =
2eirtittaft6beamte(r), m. = intendant; gewerkelijkheid. Wiemeifter, m. = breibaas.
employeerde bij 't beheer van de domeinen.
wirUlaut = krachtig (werkend), gunstig,
trt'f(taft6bebarf, m. = huishoudbenoodigddoelmatig, afdoende ; werkzaam; (adv. ook)
heden. Tairtle4aft6betvieb, m. = landbouwmet goad gevolg. %!-irEfautteit, to. — =
bedrijf. SirtilMaft4buch, 1. = huishoudboek.
krachtdadigheid, kracht, werking; In 9B.
irtittaftOgebäube, I . = gebouw voor
treten = (van beambten) in dienst treden,
(van wetter) in werking treden. ':t Wing, 1D. —, 't landbouwbedrijf, bedrijfsgebouw, bijgebouw
—en = werking: uitwerking, gevolg, invloed, (op een hoeve of landgoed). %tirtlifiaftOnebiet,
indruk. eirlung6fatOgrelt, to. = (uit)werking, 1. = bedrijfs-, industriklgebied. %tirt'fitaft6=
krachtdadigheid. Siefungderab, m. nuttig gegenftattb, m. = huishoudelijk artikel.
SfreftbaftOnetb, 1. = huishoudgeld.
effekt, rendement. taiefunnOtraft,
frbaftOnettelfettle6aft, w. = kooperatieve
krachtdadigheid, innerlijke kracht; werking,
dienst-,
vereeniging. ';:irelchaftbiOr, 1.
werkkring,
invloed. ivitung6tve14, nt. =
invloedsfeer. tuterungale4 = zonder uit- bedrijfsj aar. Wirtifeoafteenntniffe, =
werking, zonder gevolg. iettingOlefigteit, kennis van 't landbouwbedrijf. Sitt`10afttis
trim m. = ekonomische oorlog. Sirtlihaftb.
tv. — = krachteloosheid, gemis aan uitwerking.
Inn% w. landhuishoudkunde, landbouwtvirlitttgdbott = effektvol, van krachtige
kunde. ' : -IrefrOnftdiebett, I. = ekonomisch
werking, impozant. %tirrIttareit, 931. = geleven.
Wfreirtftfinfainittifterium, I . = ministerie
breide goederen, tricot-goederen.
voor ek. zaken. Sixt'ldjaft#30olitif, w. =
Wirt, [rniere] = verward, rommelig.
staathuishoudkundige politick. ISIrtftbaft0.
I. Stv'rett, $1. = troebelen, onlusten, beroering. II. Wenn, fcbto. (b.) = warren, $roiel, m. ekonomisch proces. %titeliOaft0.
rat, m. = ekonornische rand. %Iirtifitaftarefiel,
auseinanber w. = ontwarren.
efregarn, 1. = wargaren. tuierig = verward. w. = huishoudelijke regal. 3 irtif4aftOber.
banbluttgen, q31. = ekonomische beraadsla23144004, m. = warhoofd. eirettiO, w. —,
gingen, handelingen.
—f e, 1. —(e)s, —e warboel, chaos,
irtO'fratt, w. = herbergierster, waardin;
verwarring. Siveleibe, to. = war-, vlokzijde.
freftrok 1. = klein, kort stroo. %-levuttg, vrouw, meesteres. ea ixtWbau8, 1. = herberg,
—, —en = verwarring, warboel; (meest) kroeg; too aB. ftebt, ftebt felnOadbaus = waar
en = troebelen, onlusten. eiretoarr, de brouwer ligt, kan de bakker niet liggen.
Sirtritutge, m. = herbergbediende. BMW.
m. = warboel, verwarring, chaos, warklomp.
'cute, = huiseigenaren; hospes en hospita.
[W410 zie untoirfcb].
eirt4Istagb, w. = buffetjuffrouw, meld in
eirling(folg), m. = savooiekool.
een herberg. 2BirtWftitbe, w. = gelagkamer.
m. —(e)s, —e = gastheer, waard, herberSirtWtafet, w., •tiftfi, m. = table d'heite,
gier, hotelhouder; hotelier; huisvader, -man;
open tafel. WirWireln, m. = herbergwijn.
huisheer, -baas; bie 9letnung (3ed)e) obne
ben aB. matert = buiten den w. rekenen ; NM, m. —es, —e = veeglap; vod, prul,
gastheer zijn; Lieber bem lorrig geschrift; (ale teeken) stroowisch, bosje
ben 9B. mad)en
bij den bakker stroo; (stud.) rapport. Witten, itto. (1.) = (fit
m. aIs bem 9ipotbefer =
tli . ben Scbtoeifi von bar Stirn, ben Gtaub vom
als bij den apotheker. [tuirt'bar zie
m. —s, — = wartel (aan 't spinnewiel). Zift) vegen, wisschen ; (fit ben 9:11unb) afvegen;
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itterunglillanatirnen, 1.; .beobattter, m ;
(een teekening) doezelen tellittm, tn. —s,
sbeebaltjtung, w.; sberitbt, m.; statenber, m.;
— = (kanon)wisscher; doezelaar; veger,
funbe (ddin), w. = weerliteeken; -kundige;
ifit'finntuti,
wrijflap; standje, uitbrander.
zie -kundige waarneming; -bericht; -kalender;
1. (u. m.) = vlakgom.
= wrijflap, -kunde.
allifd)toafcb. SI14'144Ann,
$1.;
WeittevutiMuntlibtag,
stofdoek. ftift410, = stofdoek.
m. = weeraverandering; -gesteldheid
iftbinn, m. = Visjnoe (Ind. Godheid).
iliVtunitt, tn. —es = onzin, praatjes, wartaal. (^-toestanden); -verandering.
Sittmanu zie Witfrau,
lie*, tn. —(e)s, —e = (Europeesche) bizon, Sitetrau,
itib, itmann.
iivatut, f. (u. m.) --(e)s = bismut.
witlof; Q3riiffeier 913. ---van bismut. II. tniOimuten, %SUMO, 1. —(e)s
I. tuiWatuten,
Brusselsch lof.
fd)to. (t ) = met bismut soldeeren.
S.
--(e)s,
—e
u... tamer = weduweittunt,
= wispel (korenmaat:
irvet, m. --5,
e m.
(ebb.) gift, -schat, lijftocht; ook wel
—n
1000 K.G.). %SinnMatte, to.
—n
weduwe,
weduwvrouw;
singe, w.
draaiorgel.
bie
Mt-110m.
=
de
Koningin-weduwe.
Wirnera, ftro. (1.) = fluisteren;
lennageftalt, 1., .nelb, 1. = weduwepensioen.
(van den wind ook) suizelen.
it'weniaOr, 1. = weduw-, rouwjaar; (ook)
teirbegier(be), tv. = weetgierigheid.
aan
een weduwe in haar eerste weduwjaar toeflierig = weetgierig.
gestaan
jaargeld van den overleden echtgenoot.
I. millets, unr, (b.) (Id) weif3, bu weif3t, er weif3;
touf3te; wilf3te; wine! getottf3t) weten; al* bat Sietnentaffe, W. = weduwefonds (-beurs,
m. = weduwschat, -gift,
%tit'tvettic4a4,
-kas).
id) ban id) nid)t toilf3te = niet dat ik
lijftocht. ISinven14, m. verblijf (slot,
weet; (es gibt nid)ts gleues,) bas id) wfif3te =
zoover ik weet; id) batte nod) wet Gott was kasteel) voor de weduwe bestemd. %Sienna=
—s, =
ones fcbreiben wollen = ik had nog God weet ftattb, tn. = weduwstaat.
weduwnaar.
fallen =
wat (al) willen schrijven; eitten etw.
geestigheid, aardigheid,
m. --(e)s, —e
iem. lets laten weten ; Tablet Id) wet = zooveel
grail, mop, ui, humor; [verstand, gees*
(voorzoover) ik weet; einem etw. 3u w. tan
..e
mad)en,
reif3en
=
uien, moppen tappers;
wet
f3
iem. lets laten weten; matt Cann tuft tvev
fcbled)te e macbett = flauwe moppen
was bieten al biedt men mij nog zoo veel;
(aardigheden)
debiteeren;
bas ift ber game U.=
flit W.: id) weif3 mir feitten Rat = ik weet geen
dat is alles, 't heele kunstje. Siirblatt,
raad; fie weft lid) vitt (tticbt wenig) mit... —
=
humoristisch blad. WHOM, m. —(e)s
ze laat zich heel wat voorstaan, is erg trotsch
op, erg wijs met...;vgl.auswenbig, 93ef cbeib, grappemaker, uietapper, flauwe kerel.
Zattf, ein II, belt, um I, wober. II. 'tifilett, w. —, —en = jacht naar geestigheid, flauwe,
gezochte grap(pen). Wit'settt, fcbto. (b.) =
f. —s = weten, kennis; mit meinem, o1jne
mein all. = met, buiten mijn w., voorkennis; jacht maken op geestigheid; flauwe grappen
maken, geestig willen zijn; fiber (9111.) W. =
mit all. unb Gillen = willens en w..s; meines
met lets spotters. Mega, fdpv. (b.) zelden, zie
= zoover ik weet; tether befferes QB.
witieln en witligen. m. =
(unb Getviffen) = tegen beter weten in; natty
vonk van vernuft. Writ(' = geestig, vernuftig,
(unb Oetviffen) = volgens mijn
be item.
aardig. Megan, fcbw. (I).) = verstandig, wijs,
(uw enz.) beste
voorzichtig maken; er ift gewitigt worbett =
—en
=
wetenschap,
geeilleafe@aft, w. —,
leerdheid, kennis, kundigheden; (ein Mann) hij is verstandig, •aetend geworden. %titligung,
w. —, —en = les, leering, voorbeeld.
von grof3er TO.= van groote kunde, geleerdheid;
m. —a,
m. —s,
Meer,
eine WI pflegen, treibett = een w. beoefenen;
= daarvan heb ik —e = aBitbolb. tutirilniifttttb = van geest
[id) babe banon feine
1.
=
geestig
woord,
g.
iovort,
tintelend.
=
geen kennis]. %t.ificaliOatter, m. —s,
gezegde; kwinkslag.
geleerde, man van de wetenschap.
= 9Becbf el.
pbaftettt, fcbto. (f).) = (zoo wat) aan de weten- w.2. = wertlite(r) 2ange.
tole oben
orbnung: wisselwet. Iv. v.
schap doen. Sillettlibaftter, m. —s,
ivo
=
waar;
zoo,
indien,
als;
hoe;
ergens;
(ook
ir.).
wetenschappelijk man
iMaftlit§ = wetenschappelijk. Silleale§aft. (gwst. ber Vann, bas Eerier, wo -= de man, die;
wo
=
op
den
dag,
dat;
gage,
't
mes,
dat);
am
w. — wetenschappelijkheid.
fo bed) balb = zoo (al) niet
wo nicbt
tSivfenobrattn, m., •burft, m., .trieb, m.
dadelijk, dan Loch spoedig; bu bleibft, wo
weetgierigheid, dorst naar kennis. willettOwert,
nicbt = je blijft, of antlers...; wo werbe id)?
wetenswaardig. millenttitt =
= hoe zou 1k? wenn bu wo eingelaben btft =
welbewust, willens en wetens.
als je ergens uitgennodigd bent; womBgiid), w.
—tt =(gwst.) jak.
w.
natig
= zoo mogelijk, z. noodig; i mot ad) wet =
Wift(e) = Naar! (links!), hei!
ergens antlers, elders.
och wat! Umait'ber#
letrau, %arab, w. —, —en zie Dittoe.
waarbij.
Umbel'
Wino' zie Wittloonf.
—n
=
week;
erne O. um bie
o'dje, w.
it'utattu zie Mitto et.
=
andere = om de (andere) w.; er bat bie
Witicbett, fcbw. (b.), zie wuilten.
hij heeft de w.; ble (6) 933..n = de kraamwittern, fcbto. (b.) = (een of ander) weer zijn;
(weken);
ht
bie
n
fommen
=
bevallen
;
onweeren; es witted burl) bas tad) de
regen (de sneeuw) komt door 't dak; (van in ben 03..11 fein = in de kraam zijn; falfd)e
jachthonden en fig.) snuffelen; de lucht (van all ..n = miskraam. Soltenarbeit, w. =
lets) krijgen, speuren, ruiken, merken, (lets) in door-de-weeksch werk, werk van een week,
den neus (in 't snotje, in 't motje) krijgen. van weken. no'ifjcaberiOt, m. = weekverslag,
IfSieterang, tv. —, —en = we(d)er, weers- weekbericht.*So'fbeabefutt, m.—kraa,mbezoek.
olfoubett, 1. = kraambed SoAeabiatt,
de lucht
gesteldheid; 113. eon etw. baben
T. = weekblad. fen'OeneinnOme, w. =
van lets hebben.
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wekelijksche ontvangst. SoreOenettbe, I.= weekend. Noltenfteber, 1. kraamkoorts. NO's
tfjetteetb, 1. = weekgeld. ton'tbentang =
wekenlang
Tio'ilguillobn, in.; smelt, m. ; sretbnung, to.;
.14au, tn.; .fc§rift, w. = weekIlloon; -markt;
-rekening; -overzicht; -schrift (-blad).
noltenftube, W. = kraamkamer.
m. = week-, werkdag. tvo'f§entagb = door de
week, vgl. C on tt- tt b . tna'tbetttlie4 = wekelijks(ch); aweimal tv. = tweemaal per (in de)
week. tue'ttentveile = bij de week, wekelijks.
So'rbenieitung, tv. = weekblad. o'djena
iettet, tn. = wekelijksch programme (of
repertoire van op te voeren stukken). 654'ner,
m. —s, — weekhebbende. SOIVIterin, w.
—, —tten = kraamvrouw.
Soelett (zelden), nt. —5, — = spinrokken.
Wodan, Odien.
So'batt, m.
indien, zoo
Weburc4 1 = waardoor. toofern'
al, mits. toefiir = waarvoor.
—n = golf, baar.
SOK, w.
toogegett = waartegen; waartegenover, terwijl.
tuo'gen, fd)w. (b.) = (zee e. d.) golven, deinen;
(zee, koren) golven, golvend op en neer bewegen;
(boezem,strijd) op en neer gaan ; (sehip) slingeren.
xYgenPrall,
Seigengetale, I. = golfgeraas.
golvend, bewogen.
m. = golfgeklots.
woOer' = vanwaar, waarvandaan? w. wei1t
waar ongebit? = hoe weet je? toolierunt'
veer, waar in den omtrek. = waar(heen);
ergens heen; w. er fommt = waar hij komt;
id) muf3 w. = ik moet ergens heen.
ge'eett = terwijl, waartegenover. tooftin'ter =
waarachter.
I. ttmtit (wobler, am woblften) = wel; mit ift
nid)t w., id) bin tticbt w. = ik voel me niet wel;
mir tvirb babe! w. = ik krijg daarbij een gevoel
van welbehagen; bas tut tuft w. = doet me
goed; id) freue mid) Ste tv. au feben = ik ben
blij U wel te zien; er tut w. baron = daar doet
hij goed, wel aan; er will mit w. = hij is mij
genegen, goedgezind; wiinfte m. 3u fcblaf en
= wel te rusten; id) wfittfcbe w. gefpeift au
baben, w. befomm's = wel bekome 't u; w.
ober libel = goedsehiks of kwaadschiks; W.
bem, ber . = wel hem, die .. .; w., nun faun
ber 4 Suf3 beginnen welaan, nu .; willft bu
w. aufbOren = wil je wel eens ophouden; es
gingen brei Sager m. auf bie a3irld) = Brie
jagertjes gingen al op de jacht; w. Dare
aber . = wel (is waar) hoor ik, maar .;
bu hilt w. franf? = ben je misschien ziek? er
bat Ste w. nid)t verftanben = hij heeft u zeker
niet verstaan. II. nobt, T. —(e)s = wel(zijn);
op uw welzijn! (op uw)
auf 3br I Sum9')9 1
gezondheid
tootWadjtbar = edelachtbaar. Megan' =
welaan, welnu. tvobran'ittinbig welvoeglijk,
(wel)gepast, behoorlijk, fatsoenlijk. Sobliatt'.
itiinbigteit, w. = welvoeglijkheid enz. umbra
(*Petted = goed gesorteerd. mobtaufl =
welaan! komaan! w. fein = welvarend, goed
in orde zijn.
tnobt'bebatbt = wel (goed) overdacht, weloverlegd. Wobt'bebticbtie = bedachtzaam; met
overleg. %t.otit ibefinben, 1.= welzijn, -stand, gezondheid. toobl'befuet' = welbevoegd, ten voile
bevoegd. twAt'begabt' = rijk begaafd. Wobt's
begillert = welgesteld. %!.01'bebagett, 1. ----welbehagen, welbehaaglijkheid. tuobl'bebatten
= goed en wel, in goeden welstand. Wobt'be.
tbututlit§ zie b ef Ommltd). tvotg'beleibti
VAN GELDEREN,
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zwaarlijvig, korpulent. eloirbeteibtlyit, w. =
zwaarlijvigheid, korpulentie. tuabl ibeftbaffett =
goed in orde; (van waren) goed gekonditionneerd. tuotil'bertallt = goed en behoorlijk
aangesteld, goed bezoldigd. Woblibeftellt =
welvoorzien.
obt'bietter, m. vriendelijke, gewillige
dienaar, overgedienstige. flOotilbietteret i , ro. —,
—en = overgedienstigheid.
toobte'belgebe'ren weledelgeboren. ew.
601'efolviivben = Uw weleerwaarde,
weleerwaarde Heer. toobt'ebtiviir ibie = weleerwaard. otil'ergeb(e)tt, I. = welzijn,
welvaart, geluk. Wobliertnegett = weloverwogen, -overlegd. Wobl'er&ogen=welopgevoed.
obtlabet, W. welvaart, -zijn, voorspoed.
obtlatietbauOfttuis, m. = komitee voor 't
openbaar welzijn, comiti de sated public.
Nobtlabetbpftege, to. = bevordering van de
volkswelvaart. tuoljl'feil = goedkoop. SW.
eilbeit, to. — = goedkoopte, goedkoopheid.
Wobtlunbiert = welgegrond.
Sable. = w oblgeboren, zie dit woord. tt3obt'''
geatiet = rechtschapen, welgemanierd.
gebaut = welgebouwd, -gemaakt, -gevormd.
Woftl igebilbet = welgevormd, -gemaakt.
= den
toobligebo'vett = weledel; burn 91.
weled. Heer A. tBetWeefallett, 1. = welgevallen, -behagen, genoegen, plezier; fein W. an
(Zat.) baben = welgevallen in lets hebben,
behagen in lets scheppen. too4reeffstlig =
welgevallig, aangenaam, (wel)behaaglijk.
Sobt'eefilbt, 1. = gevoel van welbehagen,
behaaglijk gevoel.
toobt'llgeuteint; 'P eanut; 'igettribet welligemeend; -gemoed (opgeruimd; bu .gentut =
marjolein); -gevoed (-doorvoed).
Wobligetteigt = (zeer) toegenegen, toegedaan.
Wobti georbnet = goed geregeld, welgeordend.
Wobligevatett = goedgelukt, welgemaakt; goedgeaard, welgemanierd. obrgentiO, m. =
welriekende, aangename geur; reukwerk.
obreelebutait, m. = goede, aangename
smaak.
obtiljgefinnt; •gelittet; seefOlitt; .gettalt(et)
= welligezind; -gemanierd; -voorzien (goed
gespekt); -gevormd (-gebouwd, -gemaakt).
tvotirligetroffen; giegogett; ■Istbettb = wengelijkend (goedgetroffen); -opgevoed; -gesteld.
obl'Oabettbeit, w. — = welgesteldheid.
Mobile = behaaglijk, aangenaam, weldadig,
op zijn gemak, lekker.
Sobl'flattfi, m. welluidendheid, aangename
klank. tuotyrrlingenb = welluidend, goedklinkend. toolititottbItioniert = goedgekonditionneerd.
obtlaut, m. = welluidendheid. toobrlautenb
= welluidend. notit'lebett, 1. = goed Leven,
Leven van genot; genietingen. tvolgiBblitt =
loffelijk; (edel)achtbaar, (oud) erentfest.
mobt'lluteinenb ; •vebettb; .vieMettb = wenmeenend (-willend); -bespraakt; -riekend.
tooblitinttedenb = welsmakend, smakelijk.
1.; sitanb, m. = welzijn (Sum
= op uw welzijn!); -vaart (-stand; [=
9Initanb]).
welstaans,- fatsoenshalve.
tvolit'itattbObalber
. en
obtlat, w. = weldaad; einem
erweifen, eraeigen = iem. weldaden bewijzen.
weldoen(er, -ster).
Sotillater(in), m. (w.)
tnobtlatte = wel-, liefdadig; heilzaam.
obtlittigteit, to. — = wel-, liefdadigheid.
0ti1latteteit4Ilanitatt, w.; 4aine, m.; .berein,
46
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in. = liefdadigheidsPinstelling; -bazar (fancyfair); -vereeniging.
WoOlVitigleitO&Werl, m. = liefdadig doel.
toobiluettb = weldoend, -dadig, aangenaam.
WONutt, unr. (b.) = weldoen, -laden bewijzen; vgl. mob! I.
toobl'Iliiberlegt; .unterrichtet; •berbient =
wellioverlegd; -onderwezen (-ingelicht); -verdiend (ook: zeer verdienstelijk).
WoOl'berOaltett, 1. = goed gedrag. no§Vber.
UM, in. —(e)% = valkruid, wolverlei. Wag'.
berflattben = welbegrepen. tootWbertroahrt =
welbewaard. Wolirtoeife = zeer wijs, zeer
yerstandig. WoOl'WeiblitO = wijselijk.
I. tootilloollen, unr. (b.) = welgezind, toegenegen zijn; vgl. to obl I. II. ,;tofilloollett, 1. =
welwillendheid, goede gezindheid.
Wo011Itvollettb; qientettb = welliwillend; -voeglijk (gepast, betamelijk, behoorlijk).
WoOn'Oar = bewoonbaar.Wolut'barfeit, w. —=
bewoonbaarheid. tooirtten, 1,
4,m. (b.) = wonen;
logeeren; inwonen, (fig.) huizen, zetelen.
WoOn'gebiiube,* 1. = woonhuis, woning.
tvoint'Oaft = woonachtig, verblijf houdende,
metterwoon; fid) to. nieberfairen = zich metterwoon vestigen. WoOn'tmub, 1. = woonhuis.
toOn'lich = geriefelijk, gemakkelijk, gezellig,
komfortabel; rid) in 9i (Zat.) m. nieberlaffen =
zich metterwoon te A vestigen. %tobn'licOreit,
to. = geriefelijkheid enz., komfort. Wobn'ort,
.1111, m., •ittitte, to. = woonplaats, yerblijf(plaats) ; feinen 911obnfit auffcbtagett = zijn w.
vestigen; feinen 9113obnfit anbern, wetfeln =
van w. veranderen. Sofin'Ittiff, 1. = woonschip. WoOnfill, m., =Witte, tv. zie az obttort.
Wobn'itube, tv. = woon-, huiskamer. Sofr.
*um, to. —, —en = woning, logies, verblijf,
domictlie. Sotrttungbattaeiger, m. = woninggids. Woirttung&gelb50041, in. zie $13o1).
nungs3uftu13. Wolyttungblob = woning-,
dakloos. WoOltungOntattgel, m., ',not, W. =
woningnoot. TdoOltungOitetter w. = personeele
belasting. %t oirttung4ttertutberung, 113. =
verandering, verwisseling van woning. %tar.
nung4berOiiltniffe, $1. = woningtoestand(en).
Woirttungatoecblel, m. zie --,v er An b e run g.
SoOltunt05uPtufl, m. = vergoeding voor
(tegemoetkoming in de) huishuur, huishuurindemniteit. WoOttlintter, 1. = woonvertrek,
woonkamer.
SOOr'be, to. —, —n = (gwst.) bouwland om
't woonhuis.
SWUM, m. —s, —e = paardedeken.
Woitoo'b(e), in. —en, —en = (Ste.) woiwode
(hertog, vorst, stadhouder). ':t oitoobli§aft, w.
—, —en = woiwodeschap.
tool zie to obl.
toOl'bett, ftw. OM (140) = (zich) welven.
Warbung, ID. —, —en = welving; ronding;
gewelf.
Solt to. —(e)s, Wolfe = wolf (ook sommige
vraatzu,chtige insekten heeten g olf, bijv. de
bijewolf); blikgat; lupus; menu matt corn
9B.. fpricbt, fo ift er nicbt welt, — wenn man
ben To. nennt, fommt er gerennt, — wenn man
ben lB. an bie 9Ilanb malt, fo fommt er um bie
Ode = als men van den duivel spreekt, rammelen zijn beenen, dan trapt men op zijn
staart; ein all beftreit ben anbern ititt = de
wolven verslinden elkaar niet; bem W3. bie
Stafe befeblen = den wolf tot herder maken;
fit einett aB. geben, reiten = zich doorloopen,
doorrijden; vgl. beulen, etafpe13, Stafs-,

wollen.

fleib. S011in, w. —, —nen = wolvin.
Wütlifrft = wolfachtig.
I. Wolfram, m. = Wolfram. II. 'a olfrant,
1. —s = (een metaal) wolfram, scheelium.
Solfirart, w. = wolveaard, -geslacht.
olWIlbalg, nt.; gbeere, v.; sbobtte, to.;
=elf en, f. (•faite, to.) = wolfsilvel ; -bes (eenbes);
-boom (lupine); -ijzer (-klem).
olfrfang, m. = wolvejacht. 'aolfWfiinge,
131. = groote wolfstanden.
01Wilflebi1, 1.; . oefieut, 1.; =grebe, ID. (.100,
i.); •fmar, 1. = wolfsligebit; -gehuil; -kuil;
-haar.
WolWbelie, to. = wolvejacht. olWftunger,
m. = honger als een wolf. WolWjagb, tn. —
wolvejacht. WolfOlftger, m. = wolvejager.
SolfWfirfc0e, W. = doodkruid, belladonna.
WolWlager, 1. = wolfsleger. WolfOludO,
m. = los. WolWntilc§, w. = wolfsmelk (eig.
en plantn.). Wolf6'neli, 1. = wolvenet.
off#'110et3, m .; . 1(blut4t, tr.; : NC, w.;
=tours, w.; ', Wm, m. = wolfavel (-pels);
-hol (-kloof); -waanzin; -wortel (gele monnikskap); -tand.
'.:t ol'an, to. = Wolga.
Wolbtrnien, 1. = Volhyni6 (in West-Ruslatul).
abffltett, 1. —s, — = wolkje. Wolle, w. —,
—n = wolk; (vroeger ook een soort pruik);
er ift aus ben 9)3..n gefallen = hij valt uit de
w..en, staat versteld; eine aB. bee Rummers=
een w. van verdriet; eine aB. bee 91rgwobns =
een nevel, waas van argwaan. wallet*, ftro.
(b.) = als in een wolk samentrekken; flit W. =
zich be-, zich omwolken, betrekken. waren=
artig = wolkachtig, als een wolk, als wolken.
Wollenbruck m. = wolkbreuk. Wein.
bruchartig = op een wolkbreuk gelijkend, als
een wolkbreuk. Wollettbintutel, nt. = wolkehemel, wolkstreek, bewolkte hemel. %toilets.
!ratter, in. = wolkekrabber, skyscraper.
`::. ollenluelunOeim, 1. = „wolkenkoekoekshuts": Utopia, luchtkasteel. toollettleer,. 400
= wolkeloos, onbewolkt. Wollettfcbleber, m.
= tooneelknecht; hooge pet (= TB off e n.
fd)lebermilt e). Wollettaug, m. = richting
van de wolken, drift wolken. toOrflitt =
wolkig, gewolkt (d. i. troebel). toollin =
bewolkt, betrokken. oll'abfrille, .abgtinge,
q31. = wolafval.
,.:1. oll'arbeit, tv. = wolbewerking, -arbeid.
oll'arbefter, m. = wolbewerker. tvoll'artig =
wolachtig. %I.oft'bauut, m. = wolboom.
%:. oll'bereiter, m. —s, — = wolbereider.
WO/tune, to. = wondklaver. Woll'biftel,
w. = wegdistel.
Wale, w. — = wol; er fitt in ber 9B. = zit er
warmpjes in; in ber W. gefetrbt = (eig.) in de
wol geverfd; (fig. gunstig van iemands hoedanigheden enz.) echt, degelijk, betrouwbaar; mand)er
gel)t nad) W. aus uttb fommt felbft geftoren
Had) taus = wie een put graaft voor een ander,
valt er zelf in; vgl. 0 efcbrei.
I. !milieu ODD = wollen, van wol. II. toollen,
unr. (b.) (id) will, bu wilift, er mill; wollte;
toollel getoollt) = willen, zullen; gelieven;
bas will it bir geraten baben = dat zou ik je
ook raden; id) will ntd)ts gefagt babett = ik
heb niets gezegd; wade, it will bid) = wacht,
ik zal je; W. Sic tars gefl. melben = (U) Believe
ons te berichten; einent ans Leben to. = iem.
naar 't leven staan; wollte Gott, es mare
corbel = God gaf (deftiger: gave G.) dat
't voorbij was; bas will mir nid)t gefallen,
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eittleutten = dat bevalt me niet, is me niet
duidelijk; bent fei, wie ibm wolle = 't zij hoe
't wil, hoe 't ook zij; bas will niobts fagen,
bebeuten, 1)eif3en = dat heeft niets te beteekenen; es will mir fteitten, mid) bebfutfen —
't schijnt me toe, me dunkt; einem mob',
libel iv. = iem. goed, kwalijk gezind zijn;
matt will ibn gefebett 1)aben — men zegt,
beweert hem gezien te hebben; vgl, e into Olen,
binaus.
Sollenfabrif, w. = wolfabriek, fabriek van
wollen stoffen. eleugaett, 1. = wollen
garen. Sonettutamtfattue zie 9:I3ollenf a=
brif. nollettitoffe, j3l. = wollen stoffen.
SollestWave, w. = wollen goederen. Wefts'.
Weber, in. = wolwever. Notlettieug, 1. =
wollen stof.
Sottlfabeit, w.; . fiieber; m.; .garn, 1.; =grab,
1.; .baar, 1.; . battbet, m.; .isinbler, m. =
wolllfabriek; -verver; -garen (wollen garen);
-gras; -haar (kroeshaar van de negers); -handel;
-handelaar (-koopman).
Soll'Oanbrung, tn. = wolmagazijn, magazijn
voor wollen goederen. tenll'intbn, f. = wolhoen. toot'ticbt, tootlig = wollig.
Nontatnm, m.; .fautmett, 1.; dimmer, m. =
wollikam (-kaarde); -kammen; -kammer.
Nott'lliitstmeveiop .; .realie, tv. = wollikammerij; -krasser (-kaarde).
Softleaut, 1. = droogbloem; toorts. Soli'.
maert, m. = wolmarkt. Noll'onfel, m. -wolmeneer (rijke buitenman, die zijn wol in
Berlijn aan de markt brengt); rijkaard. Wort'.
eat§ = wolrijk, rijk aan wol, wollig. %toll'ind,
m. = wolbaal, wollen zak; rijkaard. %toll'•
itbue, w. = ('t) schapescheren. 'A. oll'inittnev,
m. = wolspinner. %torIltoff, m. = wollen stof.
Sol'ruft, W. —, .. Iiifte = wellust, weelde,
genot, zinnelust, losbandigheid. toortiiftig =
wellustig. Solliiitling, m. —s, —e = wellusteling.
Soft'llbieb, 1.; ■tuebee, in. = wollivee; -wever.
'vomit' = waarmede, -mee. toont5glids =
misschien, wellicht (vgl. w o mOglicb). Womb'
= waarnaar; waarna, -op; w. fragt er? = waar
vraagt hij haar? tootte'ben = waarnaast.
on'tte, ro. —, —n = zaligheid, (hoog) genot,
zalige vreugde, verrukking, wellust; (bas mate
id)) mit O. = met veel genoegen, met liefde.
Won'tteberattlibt zie wonnetrunfen. eon'.
negeriibl, 1. = verrukkelijk, zalig gevoel;
gevoel van welbehagen. %ton'tterlet, m. =
schattebout. Son'tteleben, 1. = genotvol,
heerlijk, verrukkelijk leven. Woultereee, -tea =
vreugdeloos, zonder genot. on'ttemottat,
ononb, m. = Meimaand, Mei. Son'nevaufsb,
tn. = heerlijke roes, zwijmel van genot.
to otenelant zie to o nut g. %t otenelebauer,
tn. = huivering van genot. Son'netag, m. =
heerlijke, zalige dag. 'A ou'netautuel, m. =
zwijmel van genot, weeldezwijmel. Wou'ne.
tenures' = dronken van genot, zwijmeldronken. Won'ttebort, Woultig(tieb) = verrukkelijk, genotvol, (dameswoordje) zalig.
Worms' = waaraan; (jett wet it), w. id) bin =
waar ik aan toe ben, waaraan ik me te houden
heb. tuovauf = waarop. toorauW = waaruit.
tomtit' = waarin (richting); tv. mifcbt er
fid)? = waar bemoeit hij zich mee? waar
mengt hij zich in?
Worlein, ftw. (b.) = (koren) omscheppen.
Sorrier, m. —5, — = omschepper. *Boer=
febaufel, w. = groote korenschop.
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[ttwegett zie wiirgen].
tooeite = waarin (rust), vgl. wore in.
Sint, 1. —(e)s, Mirter (als opzichzelfstaande
spraakklank of schriftteeken), Worte (ale gezegde, maar ook wel in de eerste bet.) = woord;
am al. fein = aan 't w. zijn; einen beint O.
nebtnett (batten) = iem. aan zijn w. houden;
fein TB. beaten (1!); id) entaiebe Zbnen bas
O. = ik ontneem U 't w.; feitt TB. Rebel' (//);
eitt 0. gab bas anbre = van 't eene w. kwam
't andere, 't eene w. haalde (lokte) 't andere
uit; 4lotte6 O. (1!); er fiibrt immer baf3
geofje 913. = hij heeft (voert) altijd 't hooge
w.; einem cute O.. e geben = lem. (om lets)
bidden, smeeken, vleien; id) babe bas Ut. (1!);
er Will es nicbt a ljaben = wil 't niet toegeven,
ontkent 't; (mit einem) im lB. fein = in
besprek zijn; vide 0 .. e ntacben = lange
redeneeringen houden; mit einem W. = in
den w.; bas 0. ',Onto' = 't w. nemen; One
W. unb Zort = zonder boe of ba; einem bas aB.
rebel' = iems. partij opnemen, in iems.
voordeel spreken, voor iem. opkomen, pleiten;
bas foll ein W. fein = (dat is) afgesproken,
dat beloof ik; id) bitte um bas O. = ik vraag
't w.; tin 19. Sur red)ten 3eit = een woord(je)
op zijn pas; er lam nicbt au O.. e = hij kwam
niet aan 't w. ; er fain mit feinem /Ittliegen
nid)t gIeld) to aB. . e = hij kwam niet dadelijk
met zijn verzoek voor den dag; vgl. einIe g en,
ergreifen, fallen, Mann, melben, etatt 1,
nerfcbluden e. a.
Novt'llableitung, W.; . af3ent, m. = woordliafleiding ; -akcent (-toon).
too-Warn' = woordearm, arm (in woorden).
Elort'aentut, w. = armoede (van een taal).
Nortbau, m., -bilbung, w. = woordvorming.
21304'kutb, m. = woordbreuk. Wort'beihbig =
ontrouw; w. werben = zijn woord breken, zijn
woord ontrouw worden. Nort'briicbigreit, w.
— = woordbreuk, ontrouw. Niirt'fben, I. —s,
— = woordje ; fain 9B. fagen = geen enkel woord
zeggen. Wort'beutlidj = in zichzelf duidelijk.
ov'te zie Wurt e.
tineteebmb, 1. = woordeboek. Soreev.
Wieling, w. = woordverklaring. sort'.
evi4netti0, w. = woordbesparing. Melee.
ber5eichni4, 1. = woordelijst. Sortlantitie,
to. = woordfamilie. Nortlecbter, m. = iem.
die over woorden (over een woord) twist.
Sorefecbterei, w. = twist over woorden.
ort'llforge, w.; .foritber, tn.; .foriebuttg,
tv.; .ffigung, to.; %Niger, m. = woorcillschikking; -afleider (etymoloog); -afleiding
(-gronding, etymologie); -voeging; -voerder.
Sortliiile, to. = woorderijkdom; woordevloed,
breedsprakigheid. 'A ortfiefetbt, 1. = woorde-,
redetwist. !:toregertingel, s geOrange, I. =
woordepraal. Wort'getreu = woordgetrouw,
woordelijk. ttwetbabettb = woordvoerend,
voorzittend; w..er Oftrgermeifter = voorzittende, eerste burgemeester. Novt'belb, m. —
held met den mond. Soetratne, m. = redetwist, dispuut. Wortfarg = stil, zwijgachtig,
weinig spraakzaam. %:- ottlfaubee, nt. —s, -woordezifter, vitter. Sorttrattberei, w. —,
—en = woordezifterij, vitterij. %t.. ()Wrenn',
nt. =-- (weinig of niets beteekenende) woorden,
omhaal (van woorden), ijdel gesnap: teeter O.
Sortrunit, to. = woordkunst. Nortliinitelei,
to. = woordgeknutsel, gemaaktheid (in stijl
en woordekeus). Novtliinitter, m. = woordkunstenaar ; (ong.) -knutselaar. Woverant, m. =
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woordelijke inhoud, bewoording. ';!-ortlebre,
= leer van 't woord, lexikologie. toktilic4 =
woordelijk; [mondeling; bie w..e
rung = de schildering in woorden; met)r
tatig als w. = meer door de daad dan door
't woord] ; tu. einbebungen uitdrukkelijk
inbegrepen. Sortutarberei, w. —, —en =
gebabbel, gewauwel. ortutattgel, in. =
woordearmoede, gebrek aan woorden. Ned'.
uttintettben, 1.: einer Gate ein itanes TO.
umbangen = een zaak mooi willen praten.
ort'vlitlet, 1. = woordraadsel. Sort'vegifter,
1. = woordregister, klapper. tuort'reidj =
woorderijk; breedsprakig. ';t odic** m. =
woordeschat. Wort'! wall, m. = woordevloed.
ortlebtoutit, m. = gezwollenheid, bombast.
ortlitut, m. = woordbeteekenis, woordelijke
beteekenis.
teort111#iel, 1.; . 101ittevei, w.; .itautut, m.;
qtettuttg, W. woordllspeling; -ezifterij;
-stam; -voeging (-schikking).
ortiftreit, m. = woorde-, redetwist; twist
over woorden.
Sort'llUerberber, m.; .berbreber, m.; 'Ver.
brebuttg, iberfOttug, w. = woordliverknoeier ; -verdraaier ; -verdraaiing ;-verplaatsing
(inversie). Sort'beritattb, m. = woordelijke
beteekenis.
SortilVertoaubtle§aft, w.; .bertoec4feluttg, w.;
.berieitOttiO, 1. = woordilverwantschap; -verwisseling (-verwarring); -register (woordelijst).
Nort'Vorrat, m. = woordevoorrad, -schat.
Sortituabl, w. = woordekeus. ort'Wecblet,
m. = woordewisseling, diskussie. Nortloilb
m. = grappige, geestige woordspeling.
waarover, -boven. Worutt'ter =
Worii'ber
waaronder, -beneden.
=
= alwaar.toolo'? zie wief o?
Mole
waarvan. tuuU or' = waarvoor. Wove = waartoe,
waarvoor, -om. tooatoi'Aett waartusschen.
I. torad, 91bi. wrak, onbruikbaar. II. brad,
1. —(e)s, —e (u. —s) wrak. Sratrgitt, 1. =
wrakgoederen; ook = Oracf gut. toraeletn,
Rim. (I).) = wibbelen; loswibbelen.
toran'fiefau'er = (nrbb.) wrangzuur.
Waralett, m. —5, — = wasem, damp.
(b.) = (zm.) wrikken.
torielett,
wringers, ft. (b.) (id wringe; twang; wrange;
wring e 1 gennungen) = wringen ; persen.
eving'utalttitte, w. = wringmachine.
Z.
u. = wenben Ste gefalligft um: zie
ommezijde (Z.O.).
Su'iber, m. —s = woeker (ook fig.); O.
treiben = woeker drijven, woekeren. %tit*.
tv. —, —en = woeker, ('t) woekeren.
ou'cbevev, m. —s, — = woekeraar. ,;tultbers
1. = woekerwet. u'ebergetoinn, m. =
woekerwinst. tottAerlytft, tuulteriftb =
woekeraohtig, woeker... %tuic4e-rin, w. —,
—nen = woekeraarster. tou'djetn, (d)w. (b.) =
woekeren, winst maken; voortwoekeren (van
onkruid, haat, tweedra,cht); [winst geven,
voordeel aanbrengen]; vgl. q3funb.
= woekerilplant;
Sterberlitglatt&e, tv.; siittO,
-rente.
2But§d, m. —es = groei, wasdom; groeikracht;
gestalte, bouw; lid (van een riet).
Surf* w. — = drukkend gewicht, zwaarte,
last, druk, kracht; flauwe drukte; pak slaag;
arbeidsvermogen van beweging. Wucirtett,
ftw. (b.) = drukken, zwaar wegen; tillen
(een zware last op den schoucler touctrtig =
zwaar; ein w ..er etlag = een hevige slag.
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tou'beitt, fd)w. (1).) = wuiellt; (ook) zich vermenigvuldigen.
Marten, `dm. (b.) = woelen (ook fig.), wroeten,
graven. 'Wier, m. —s, — = woeler, wroeter;
beroerder, agitator. %tii0lerer, w. —, —en =
gewoel, gewroet; woeling, beroering. Wiib's
Yerif = oproerig, demagogisch.
w. = woelmuis.
ublte zie T3uue.
—n
m. u. —(e)s, —e, Sub're, w.
= (ittu3.) waterkeering.
ulft, m. —es, Nut% w. —, =
gezwel, knobbel; kussen; wrong ?ornam
ent);
Bans (wap.). Sulftbanr, = haarrol (om
't haar op to vullen). tuul'itig = opgezwollen,
opgezet, opgeblazen, dik.
w. —
dikke lip, diklip.
gewond, gekwetst; rauw; stuk; etnen
touttb
w. itlagen = iem. wonde plekken, murw slaan;
w. reiten, liegen = zich doorrijden, -liggen;
bie Wilf3e tD. laufen = zijn voeten doorloopen ; fit bie bombe w. arbeiten, ftdj bie
2ippen tD. beif3en = zijn handen stuk werken,
zijn lippen stuk bijten; eine tv..e etelle =
(fig.) een wonde plek, een teer punt, (eig.) een
rauwe plek; einen w .. en Fl3unft berubren =
een teer punt aanroeren, aanraken. 213unb'.
ar&ttei, tv. = wondmiddel; (ook) =
aritteituttft, tu. = heelkunde, chirurgie.
Suntraratteiltbute, w. = chirurgische school.
= heelkundige, chirurg.
Unnb'argt,
wondbalsem. Sun'be,
euttb'ballaut,
wonde) (ook fig.), kwetsuur;
w.
—n
aufreif3ett = een oude wonde
eine alte
openscheuren, -rijten. Sttb'eilett, 1. = sonde.
toutebettfrei = ongekwetst. '-autrbetunat, 1.
lit-, wondteeken.
un'ber, 1. —5, — = wonder; [verwonderingl ;
a/13. hut = wonderen doen; ein O. bon Sobi3n.
twit (11); aB. be y Zapferfeit (tun) = wonderen
van dapperheid; emn blaue4 = een zeldzaam,
wonderlijk geval; ba wirft bu bein (blaues)
feben = je zult erg verwonderd, verbaasd
opzien; bas nittunt mid) w. = verwondert me;
er benft, tort# er fann = hij denkt, dat hij
wonder wat kan; matt Mite W. batten, Wu&
es ware = men zou denken, dat 't wonder
wat was; [es gibt einem nidjt w. = 't verwondert iem. niet; ..s balber = om
't vreemde van 't geval, bij hooge uitzondering].
toun'berbar wonderbaar (verschijning gestalte); wonderdadig, -baar(lijk) (van genezing
e. d.); onbegrijpelijk, verwonderlijk (gave,
aanleg). berb avert° = onbegrijpelijkerwijze, zonderling genoeg. Nutt'berbau, m. =
zeldzaam, wondermooi, wondergroot gebouw,
wonder van bouwkunst; wondergebouw.
utebevIlbauut, m.; 1.; =Num, w. =
wonderliboom; -beeld; -bloem (nachtschoone).
eutt'berbittg, 1. = wonder, wonderlijk ding.
eutt'berlibottor, m. • .ericfnittung, w.; =fie.
wonderildokter; -verschijning;
fe4icbte, w.
-geschiedenis (-verhaal).
Sutt'bergeltb50f, I. = wonderlijk, zonderling
schepsel. Sun'berglaube, m. wondergeloof,
geloof aan wonderen. toutt'bergroff = wondergroot. toun'berbeib' = wonderlieflijk enz., vgl.
utt'berbortt, 1. = betooverde hoorn ;
bolb.
(„bes Rnaben titel van een verzame! ing
oude Duitsche volksliederen). toutt'berbilbitb" =
wonderaardig, bizonder aardig, -mooi, -lief.
wonderjjeuteberlitiub, 1.; graft, w.; %fur, w.
kind; -kracht; -kuur.
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Wun'berti4 = wonderlijk, vreemd, zonderling;
(befelle, Stau3 = een rare
ein w .. er
(klant), een zonderling. w.
— = wonderlijkheid enz. toutt'bertietetii§ =
wonderlieflijk, verrukkelijk. Sun'bermants,
m. = wonderman, wonderdoener. Nutt'bev.
whiten, 1. = wondersprookje.toutt'bermilb' =
wonderzacht.
tounibern, id)w. (1).) = verwonderen; [zich
verw. ; benieuwd zijn] ; es wunbert mid),
ba13. = 't verwondert mij, ik ben verwonderd,
dat...; es roll mid) w., ob er fommen wirb =
ik ben benieuwd, of ...; Sidj to. fiber (9Iff.) =
zich verw., zich verbazen over; verwonderd,
verbaasd zijn over ; [i1)n touttbert bes %Wets =
hij is verwonderd over den ridderj. Mutt'.
bernb = verwonderd, verbaasd, verwonderend.
Wutebernebtnen, ft. (b.) zie nunber.
un'berjOataft, m.; "nuelle, w. = wonderiipaleis; -bron (-wel).
I. ':tutt'berrekt, 1. = ('t) rijk van de wonderen,
wonderland. II. Wun'berreiib' = wonderrijk,
verbazend rijk; w uteb erreich = rijk aan
wonderen, wonder.
un'berlIring, m. ; " jalbe, w.: "Tali, 1. =
wonderflring; -zalf ; -zout (glauberzout).
Wun'berlant (minder gewoon, en dicht.) =
wunberbar. tuun'beriOn' = wondermooi,
prachtig, heerlijk, verrukkelijk. toun'berletitett
wonderzeldzaam. un'betipiegel, m. =
wonder-, tooverspiegel. 91dun'beritt4t, w. —
zucht naar wonderen, wondermanie. uttiber.
tat, w. wonderdaad, mirakel. nun'bertiiter,
m. = wonderdoener, -man. wun'bertiitig =
wonderdoende, -dadig. %;:un'bertier, I. =
wonderdier. toun'berbott = wondervol, wonderbaar(lijk), verwonderlijk; prachtig; rid) W.
amiliterett = zich kostelijk, heerlijk amuzeeren.
tenniberlItnett, to.; grnevf, j.; sieirnett, j. =-wonderliwereld; -werk; -teeken.
euttblieber, 1. = wondkoorts. Sunbibeit,
— = rauwheid (can 't lichaam); ontvelling.
Sunblittee, m. (=fund, 1.); "mat, 1.; smittel,
1. = wondliklaver; -teeken (litteeken); -middel.
Sunb'1101, 1.; "Oftafter, 1.; giutber, 1. ("Puber,
m.); "falbe, w.; "Waller, 1. = wondllolie ;
-pleister; -poeder; -zalf ; -water.
= bijt.
u'ne, w.
'It unfcb, m. —es, 9:13iitticbe = wensch, verlangen;
einen 9713. begen, erfillIen = een w. koesteren,
(lI).
vervullen; es gebt nacb
m. ; -rute, w. = tooverilhoed;
-stokje (-roede, -staf).
Wiitt'lt#ett, icbto. (1.) = wenschen, verlangen.
toiitt'fcbettOinevt= wenschenswaard, wenschelijk.
Sunitirfortn, "We*, w. = (grm.) wenschende
wijze, wenschelijkheidswijze, optatief. tuttuldr "
genial; = naar wensch. ';tuttittlifte, w.,
s bettei, m. = verlanglijst.
Mop: = wipl Zeupp'bitft, m. —s, —5 = wip,
oogwenk; slok jenever, slokje, wippertie; mit
Item 03. = in een wip. ';t4t#Obisitiit, — =
(stud.) vlugheid, snelheid.
iiebe, w. —n = waardigheid, rang,
ambt; (bas unter alter . = onwaardig;
id) t)alte es unter meiner 9:13. = ik reken 't beneden mijn waardigheid, beneden mij; in 9Imt
unb 9:B ..tt rein = een (hooge) waardigheid
bekleeden; [nacb al) .n = naar verdienste].
wiiebetod = onwaardig, zonder waardigheid.
Silebentriiger, m. = waardigheidsbekleeder,
dignitaris. Wilebebott = waardig, vol waardigheid, statig, deftig. Wiiebig = waardig,

ttnitgen.

deftig, statig; eines Zinges nicbt w. rein = lets
niet waard zijn; rid) einer 9Ius3eid)nung
macben = zich een onderscheiding waardig
(ein Wert
maken. wiiebigen, icbw. (b.)
eine Zat) naar waarde schatten, op prijs
stellen, waardeeren, apprecieeren, (ook) (naar
waarde) bespreken, beoordeelen; (einen feines
tildes) waardig keuren, verwaardigen met;
[bu wiirbigtert mir 3u erfcbeinen gij verwaardigdet U aan mij to verschijnen; (wat den prijs
betreft) waardeeren, schatten].
w. — = waardigheid. %tiiebigung, w. —,
—en = waardeering, appreciatie, (waardeerende) bespreking.
Int m. —(e)s, 933firfe = worp (i. a. b.);
goof; val, plooi (van mantel, draperie e. d.);
opzet (van een kunstwerk); ben eaten 9B.
babett = 't eerst werpen, gooien (in 't spel);
einetit in ben W. !airmen in (onder) iems.
bereik komen; (er rett alley) auf einen. = op
edn kaart; ibm ift ber gro fie 933. gelungen =
hij heeft 't groote geluk (gehad); auf nariem ap.
urrattget, to.' =
malen = fresko schilderen.
**Winder, m. = werpanker.
hengelsnoer.
to.
=
werpbeweging
(n/. van
urrbetoegung,
een geworpen voorwerp).
Siiefet, —s, — = dobbeLsteen, [teerling];
kubus; (vierkant) blokje, ruit; vgl. to ftrf eIn;
her O. ift, hie 9:13. Rub gefaIlett = de teerling is
geworpen. Siiefetataun, m. = kubusaluin.
iiefelbetter, m. = (dobbel)beker. Siiefel"
Brett, 1. = dam-, rijfelbord. %t.iiv'felbube, w. =
dobbelkraam. siiffelforut, w. = kubus-,
dobbelsteenvorm. wiiefettOrmig = kubus-,
dobbelsteenvormig. geruit, in
dobbelsteenen, in blokjes. efiefelinbatt, m. —
kubieke inhoud. Siiefettoble, w. = nootjeskolen.
fcbto. (b.) = dobbelen ; in vierkantjes.
in blokjes deelen; burd)einanber w. (rommelig) door elkaar gooien; ein geo3firfeltes
een geruite doek.
Luc)
1.; " Pieter, m.; " tiltb, m. =
dobbelljspel; -aar; -tafel.
iiefeliabl, w. = kubiek getal. iiefelauder,
m. = stukjes sulker, dobbelsteentjes, tabletten.
urrerbe, w. = uitgegraven aarde, puin.
werpnet. %turrgef414, —
nrrgarn,
werptuig, projektiel. = werpgeschut (mortier, houwitser). ';turfibatett, m. —
enterdreg.
Surrilfettle, tp .; "trait, w.; W.; .itta.
feri itte, w.; "tte#, 1. = werpllknots; -kracht;
-lijn; -machine (-tuig); -net.
Surf'110feit, m.; "denten, m. = werplischicht
(-piji); -riem (-koord aan den valkpoot).
Surfjc§aufet, w. = groote korenschop.
SurrIliMeibe, w.; • Peer, m.; a Piet, m.;
sitein, m. = werplischijf ; -speer; -spies; -steen.
urrWeite, ID. = draagkracht; worpaistand.
Siirg'110fe1, m.; "Write, = wrange appe,
wr. peer; (ook wel) hatelijkheid, bittere pit.
Wilegett, fcbtp. (b.) = worgen, wurgen; vermoorden, dooden ;(lascinen) wurgen ; ( Weberuieb)
slachten, den nek omdraaien; er wilrgt (worgt)
an hem 93ifien = hij stikt haast in dien hap;
eine ape* binunter w. (worgen) = met moeite
door de keel krijgen, guizig doorslikken ; es wftrgt
mid) (mit) fcbon reit lange in her Steble
(fig.)
't zit me al lang dwars; es toffrgt (worgt)
(ibm) im bats = hij heeft (als) een prop in
de keel; er wiirgte lange an bem Mebanfen =
die gedachte maakte 't hem langen tijd lastig;
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fich (Wingen) = moeite doen om te slikken,
om te braken, kokhalzen. Siirg'enget, m. worg-, doodsengel. Siieger, m. -s, - =
worger (ook vogelfa'n.); moordenaar, beul; (een
vogel) klauwier. Wilegerbanbe, w. = moordenaarsbende. *Wiener'1ch = moorddadig.
iirg'hoti, 1., :Inii#4)el, tn. = wurghout
(moor fascinen).
Sum, m. -(e)s, 9/3fIrmer = worm (ook een
huidziekte bij paarden); (aan den vinger) fijt;
(bij honden) worm (een zenuw onder de tong,
oudtijds als oorzaak van de hondsdolheid beschouwd); kuur, gril ; = (ook) slang, kruipend
Bier; ieber Mann bat fatten 9B. = iedere gek
heeft zijn gebrek; ber ttagenbe 939. = de knagende worm, de wroeging; bas arme 9B. =
't arme wurm, de stakkerd; einem bie Warmer
aus berate 3ieben = iem. uithooren. Munn':
iihnlich, sartig = wormachtig. Surnt'avittei,
= middel tegen de wormen. taiirmAen,
1. - = wormpje, wormpje. tviientern,
fcbw. (h.) = knagen (fig.), grieven. tuur'nten,
fituo. (b.) = hinderen, kwellen; bas wurmt
mid) [mit] = dat hindert, grieft mij. Sant':
ieber, 1. = wormkoorts. rinttfutlavntig =
wormvormig. Surntlortiali, nt. = wormvormig uitsteeksel.
ttittemllfraii, m.; 1. = wormilsteek
(-stekigheid, -schade, -meel van hout e. d.);
-zweer (-gezwel, bij paarden).
tuttrIttig = wormstekig, vol wormen.
tniich = verdrietig, landeria untrntijie'ren,
icbto. (b.) = mijmeren, suffen; pijn doen,
knijpen, steken.
tatirm'lltraufheit, w. ; :frau*, 1.; :ruche**, m. =
wormlIziekte; -kruid; -koekje.
alurntloch, 1. = wormgat; bie 9.Burntlacber finb
ibm aufgegattgen = hij heeft honger, trek.
tattrmItte01, f. = wormmeel; -poeder. Smut':
WW1, 1. = wormmiddel. euvntltubelts, =
vermicelli.
Surtn'ilpitten, $1.; :0144chett, 1.; :Oulbev, 1.;
:tame, nt.; nt. = wormljpillen; -tabletje;
-poeder; -kruid; -steak.
tuartn'itichig = wormstekig, (van vruchten ook)
aangestoken. Uttrut ifucbt, w. = wormziekte.
tuutmitreibettb = wormdrijvend. Sttvm':
3uder, m. = wormsuiker.
Waite = worst (ook bij fascinen);
*knit, w.
978. = dat is mij volmaakt onverbas ift mir.
schillig, laat me koud; wiber TB. = leer
om leer; 913. tole Scbale = food om oud ijzer;
au; ber 9.B. reiten = klaploopen, op schobberdebonk loopen; vgl. Gpecffeite.
iivitAett,
= worst1. -s, - = worstje. tattrirbarnt,
darm. Sitv'ftet, m. - = hansworst;
Wurstel (plaats in 't Weener Prater, waar
Marionettetheater, Poppekast e. d. staan).
itmettein, fcbto. (b.) = worst maken; knoeien,
treuzelen. tour''ten, id)w. (h.) = worst maken;
fo wtrb wetter gewurftet = zoo wordt maar
voortgesukkeld, zoo gait 't in den ouden sleur
- = worstmaker,
door. teueiter, m.
spekslager. tattriterei', -, -en = worstmakerij, spekslagerij. euvitticilch, 1. =
worst(e)vleesch. Nurft'haublung, w. = worstwinkel, spekslagerij. %tutithortt, 1. = worsthorentje.
- = onverschilligheid.
Nueitiereit,
m. = worstketel; er fennt ficb aus beim
9B. = hij heeft er slag van zijn voordeel te
doen; im T3. liten = in de klem, in de knijp
zitten; in 9thrabams 9B. fiten = 't goed hebben,

in Abrams schoot zitten. Nuvfftrattt, 1. worst-, boonelauid; marjolein. 'AuritIttni§ev,
m. = worstmaker, -stopper. 233uvitlippe, w.,
1. = diklip. nntrit'utfutrig = diklippig.
teuvit'veitev, m. = klaplooper.
m.; qupbe, w.; :McVey, m. =
worstilpin; -soap; -horentje (-trechter).
-u = ophooging, tarp.
titete, w.
Siirtletuberg, I. = Wurtemberg. Siirtlent:
berger, m. -5, - = Wurtemberger; ook =
Wiirtlentbergilch = Wurtembergsch.
[Sum w. -, -en = plant, kruid] ; (nog als
laatste lid van plantnamen).
w. = gekruide, pikante saes.
Wavle, w. -n = kruiderij, specerij (ook
fig.).
-n = wortel (van plant, kwaal,
Surlet, w.
Land, petal, woord), peen; 3weite (Zuabratw.)
= tweedemachts-, vierkantswortel; britte 93.
(Slubifw.) = derdemachtsw.; 9B. eines verges
= voet van een berg; 9.9. fcblagett (fallen) =
ausrotten, aus=
w. schieten; etw. mit ber
reten = met w. en al uitroeien, -rukken.
Unteglavtig = wortelachtig, -vormig.
ettVieffinuOichtatt, m.; : attOiehen, 1.; :ham,
m.; :Watt, 1.; :buchitabe, m. = worteliluitloopers (-scheuten); -trekking; -boom; -blad;
-letter.
2biir'3e1chett, 1. -5, - = worteltje.
SurlellIenbe, 1.; :rater, w.; :form, w. =
worteljleinde; -vezel; -vorm.
tuurlerfattnig = wortelvormig. ^ muclerfveffeub
= worteletend. eurlettlitlev, q31. = wortelpootjes (afgietseldiertjes).
euViellIgetntichd, 1.; :grime, w.; Naar, 1. =
wortelligewas; -grootheid; -haar.
m.;
w.; -lobe,
1.;
w. = wortelllhout; -kiem; -knol; -scheut.
eurleintetnuchen, 1. = wortelmannetje, vgl.
¶i1raun. tuttvleln, fcbto. (b.) = wortelen, geworteld zijn, wortel schieten; ingespannen
werken, blokken; in bent 93oben w.
taue3ellIvei6, 1.; :tchtteiber, m.; +hot (.1chblj:
Hug), m.; w.; :itaub, m. = wortellischeut; -snijmachine; -scheut (-loot); -lettergreep; -stand.
inuvlelitanbig = wortelstandig, -zittend.
tattrIelitoct, m. = wortelstok. tattrIeltued,
1. = wortels, wortelwerk. SuvletWort, 1. ---wortel(woord). Surletiaht, w. = wortel.
Nueaerialer, w. = wortelvezel. %Owlet:
5eichen, 1. = wortelteeken.
id)w. (h.) = kruiden (eig. en fig.).
tviir3'tjaf t, tufte5ig = kruidig, gekruid, geurig,
pikant.
lb ie 'ling, m. -5, -e zie g.ed)ler.
kruiden, aanTatirlung, w. -, -en =
maken, kruiding.
w. = kruidnagel.
m. = kruidewijn.
itntIch! zie routid)1
Unticheliti = verward (van 't haar en fig.).
SteltOeffatif, m. = krullebol, warbol; (ook)
wureln.
warhoofd. tvu'IMelit
tnuichen zie toutid)en. *welcher**, idly . (b.) =
woelen, tasten, grabbelen.
Suler, 1. -s, - = (gwst.) levendig ding.
Vnit'letin = druk, levendig, vlug; lief ; kriebelig;
krielend. Wu'lern, fcbw. = druk zijn, zich
druk heen en weer, voort bewegen, tippelen;
krioelen. wtt&lig zie wulelig.
Suit, m. -es, -e = warboel, rommel, chaos;
hoop vuil.
I. Wilft = woest, onbebouwd; vies (zwijn);
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leelijk, slecht (weer); ordeloos, woest, wild
(boel, brasserij); ber Stopf mir w. = ik ben
suf in 't hoofd, mijn hoofd is suf; . froi) =
dolblij. II. Wilit(e) zie t13 t(e).
—n = woestijn; woestenij.
efilte, tv.
tofiltett,
(1).) mit bem Oelb = dol veel
geld uitgeven, 't geld verkwisten. tviVrtenartig
= woestijnachtig.
—, —en =
= woestheid,
woestenij.
w.
wildheid, verwarring; verlatenheid.
—s, —e = liederlijk sujet, lichtmis.
= woede; drift, razernij; hondsnut,
dolheid; idAumenbe = stille, schuimende hondsdolheid; ble9B.pacfte iipt=hij werd
doldriftig. uratif aft, m. = aanval van woede.
ittv. (b.) = woeden, razen, tieren;
(ber Skrieg, bie 4300 tviitet woedt; (gegen
einen) woeden, razen. Willettb = woedend,

3acten.

razend, woest; tv e ed)mer3en = razende
pijn; bas m ..e beer = 't wilde, 't woeste heir.
ttmeentbrattnt = in woede ontbrand, ontstoken, blakend van woede. SfSfiler, tn. —s, — =
razende, dolleman. touterftillt = woedend,
razend, dol. %tiVtericb, m. —(e)s, —e =
woestaard, geweldenaar, wreedaard, tiran;
waterscheerling. egeldirei, 1. = woedend
geschreeuw, kreten van woede. tulI'tig
woedend, razend, dol.
tutttftt = wipl toutitben, icbtv. (1).) = sluipen,
glippen, wippen (in, uit een kamer
toutlittiumettb, .1tbstaubettb = schuimbekkend,
snuivend van woede, razend, dol.
loutbevierrt = van woede verwrongen.
9113.%t. = Wiener Telibrung: Weener moot
toe. = 9Bitro e: weduwe.
Oec1)ie13ablung.
W.Z., 918.8.,

Ximene.
E. = X; X (10); einem ein X fur emit u (vor)= NIntene (g als 3d). taut), t u
macbett= iem. knollen voor citroenen verkoopen. Einte'ned (g als 3d)=2aut), m. = Ximenes.
X.Strablett, $1. = x-stralen.
= Xantippe (ook fig.).
Eattti4r0e,
Xr. = Streu3er: kreutzer (geldstuk v. 1/.. gld.).
%ober', m. = Xaverius.

ate: bas xte Sum x=tenmale = de xte keer,
X-battb = Slreu3banb.
voor den xten keer.
qm. = x-beenen, bakkersbeenen.
Xtilogravir, m. —en, —en = xylograaf, houtg.betiebig = willekeurig.
w. — xylografie,
snijder.
Xber. = Ze3ember.
—n, Xettion, 1. —s, ..iett = houtsnijkunst, -snede, -snee. gtilonvalibtfcb
Nettle, ro.
xylografisch,
in
hout
gesneden,
houtsnij...
epigram.
Milometer, 1. (u. m.) —s, — xylometer,
= xenografie (kennis van
Eettogra.Oftle', 1:13.
houtmeter (toestel om den inhoud van onregelvreemde sehriftteekens).
matige stukken hout to meten). X0104)0ott i , 1. —s,
Xe'nopljon, m. = Xenophon.
—e = xylofoon (slaginstrument van houten
Ze'reb(iveitt), m. = Xereswijn, Xeres.
= houtstem.
plaatjes). NtyloOftimme,
Nev'geb, nt. = Xerxes.

X.Selne,

v.
T. —s, —s = Y.
palm:Ian zie 3atagan.
g
filatigitrtattg, E. —s = ylang-ylang, orchi—5, —5 = yak, bromos, knoros.
Vjan'fee (spr.: jenkie), tn. —s, —s = Yankee. dee-olie.
Iperen.
doedel), m. —(s) = V'Oern, 1.
Vanfee.Zooble (spr.:
1. —s, —s = Ypsilon, Y.
Yankee-doodle (vroeger Noord-amerikaansch I)
ploo, m. —s, —e = hysop (een plant).
volkslied).
= Usel (riv.).
Witt (spr.:
Woe), 1. —s, —s = yard, Eng. el.

fiat, m.

S.
Zie ook 6,
= tandje, puntje. 3aefe,
3ad'djen, 1. —s,
8,1. = z.
tu. —n, Baelett, m. —s, = tand (van
3. ----- 30)1 (getal); 3etie (regel); 3eit (tijd);
kroon, blad, eg); kanteel (van trans); punt,
3 011 (duim). a. = 3u.
3a'bet, tn. —s, — = dam-, schaakbord, -spel. schulp (aan dameskleedingstukken &kit)); punt
(van kristal); (scherpe rots)punt, spits; (ijs)3achari'ab, m. = Zacharias.
= Zacheiis; er lit 3. auf alien kegel; kleine tak (van gewei); tak; stompje
3aihn'u8,
(van een dooden talc); (beri.)roes;stuk (brood bv.);
Stirdmeli)en = hij is bij alle pretjes vooraan.

gacien.
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korte pijp. gaetett, Rim. (b.) = (uit)tanden,
uitschulpen; ge3adt =getand. 8aefenlittle, w.
= zigzaglijn. 8aeleniverf, (. = uitgetand, uitgeschulpt werk, kanteelwerk; friesche ruiter.
pe'ter's, fd)w. (b.) = (rod.) ploegen; kijven.
lacing = puntig, (uit)getand; 3. ausitneiben =
uitschulpen, uittanden.
80'ber, m. -s, - = draad (in vleesch).
3ag
vreesachtig, bang, bevreesd. 8a'ne(v),
m. = lafaard.
8a'Ret, m. -s, - = (gevst.) staart; top (van
een boom).
I. ia'gen, ftw. (b.) = vreezen, moedeloos zijn.
II. 8a'gen, 1. -s = vrees, schroom, angstvalligheid, moedeloosheid; 3ittern unb 3. =
vrees en beven.
aagliaft = vreesachtig, flauwhartig, schroom-,
angstvallig, weifelend. 8agibaftigfeit, w. - =
= vreesachtigheid enz. ing'bersig, smiltig,
zie 3agbaft.
atilge) = taai (i. a. b.); 3..er Wein = dikke,
stroopachtige wijn.
= kleverig,
taai.
8it'Oigteit, w. - = taaiheid
(i. a. b.); strooperigheid.
8abl, w. -, -en = getal; aantal; gan3e,
runbe, benannte 3. = geheel, rond, benoemd
g.; 3wan3tg an ber 3. = twintig in g., ten
getale van twintig; in grober 3. = in grooten
getale, in groot aantal; 3..ett beweifett =
getallen zijn welsprekend. 8abl'antt, =
betaalkantoor ; rekenkamer. 8abl'at)#avat,
m. = teltoestel. salgibar = betaalbaar.
iaOtibar = telbaar. 8abt'bavfelt, w. - =
betaalbaarheid. 8011barteit, to. - = telbaarheld. 8abrbarftellung, w. = betaalbaarstalling. 8iibl'brett, (8abl'brett), 1. = betaal-,
toonbank (in een kantoor); reken-, telbord.
8aOrbutifftabe, m. = getalletter. 3ablett,
fd)w. (b.) = betalen. id)w. (1.) =tellen;
rekenen; (0elb, elm Otter) tellers; einen 3u
feinen. Wreunben, unter feine Wreunbe 3. (11); (auf
mid) fattnit bu) r. 8ablenbruib, m. = breuk(van
een getal). 8ablenfolge, w.= getallereeks; volgorde van de getallen. 8driengröte, m. =
getalgrootheid, hoeveelheid. 8a0lettgrupoe,
w. = getalgroep. 8abl'ettfunft, slam, =
getalleer, arithmetika. 8ablentotterie, w.,
Motto, 1. = lottospel, hummer-, getalleloterij.
= met, in getallen. 8abletts
recbming, w. = getalrekening, rekenkunde.
8ablenreffie, w. = getallereeks. 8ablens
AWL = geheim-, cijferslot. 8a1jlenfinn,
m. = aanleg voor 't rekenen. 8ablen1Hrtent,
1. = talstelsel. 8ablentierbinbung, w. =
getallekombinatie. 8ablenbevOtiftni8, 1. =
getalverhouding. 8ablenittert, m. = getallewaarde.
8afyler, m. -s,
= betaler. 8tiffler, m. -s,
- = teller, rekenaar; (van een break) teller.
a1j'ierin, to. -nett= betaalster. 8abl's
8gur, w. = getalteeken, cijfer. 8a01'grO3e
zie 3abIengrOf3e. 8abl'fammer, w. = rekenkamer; betaalkantoor. &VI anbibat, m. =
telkandidaat. 8afttlarte, w. = betaalkaart.
w. = telkaart. 8aftilaffe, =
kas, kassa. 8abfleffnev, m. = bediende (in
een koffiehuis e. d.) die de rekening opmaakt.
3a1j1'io8 = talloos, ontelbaar. 8ati'marte,
w. = portzegel. 8abilita1i, = telmaat (als
dozijn, grog, snees e. d.). 8abi'meiftev, m. = (in
't D. lager) kwartier-, betaalmeester. 8abt's
meiftevamt, 1.= kantoor van den betaalmeester.

3alpteilen.

3ablimittel, = betaalmiddel. 8a0Vorie,
w. = groote parel. 8ablVennig, nt. =
reken-, legpenning, fiche. gabl'reltb = talrijk.
w.; stag, m.; stiftb, m. = betaalllkantoor; -dag(vervaldag); -bank (toonbank).
8ablung, w. -, -en = betaling; q3roteft
mangels 3. (afgek. m. 3.) = protest van nonbetaling; val. einftellen, leiften. 8afrfung,
w. -, -en = telling. 8atriung4attweifung,
= mandaat, machtiging tot betaling;
wissel. 8atriung8auffi4ub, w. = uitstel van
betaling, sursdance. 8airiung8au8nieht, tn. =
verrekening. 8abluttgbbebingung, w. =
betalingskonditie, -voorwaarde. 8afrfungbs
einftelfung, w. = staking van betaling.
30`ittltgoreibin = in staat om te betalen,
solvent. 8ablungbfilbigfeft, to. = vermogen
om te betalen, solvabiliteit. 8afrfung6frift,
w. = betalingstermijn; uitstel van betaling.
8abluitgaraft, w. = betaalkracht. 8a0'•
fung6mittel, f. = betaalmiddel. 8ablungOs
mobalitat,
w. = wijze van betaling. 8alrfungbs
nUte, F131. = financikle moeilijkheden. Sab's
fungbovt, m. = plaats van betaling.
8a1lungbfcbtoierigfeiten, $1. = financikle
moeilijkheden. 8airtungWerre, w. = onbetaalbaarverklaring (van vermist toonderpapier).
8alrfungbitatt: an 3. = bijwijze (in plaats)
van betaling. 8ablungOfta dung, w. =
schorsing van betaling. 8atriungtitag, m. =
betaaldag. 8a1jlungOtertnin, m. = betalingstermijn. gatriunnounlabig = onvermogend
om te betalen, insolvent. 8a1j'iunfoutettiOig.
felt, w. = onvermogen (om te betalen), insolventie. 8a1rfungiiberbinb1kbfeit, w. = verplichting om te betalen. 8ablungliberfegens
belt, w. = financieele moeilijkheden. 8ab's
fungOberntagen 1. zie a big f e it. 8ablungOs
ber3ug, m. = uitstel van betaling. 8afrfung6s
Wife, w. = wijze van betaling. 8afrfungas
Wert, tn. = betaalswaarde.
84bUtoert, f. zie 3ablapparat. 8aOrtuot4e,
w. = betaalweek. 8atirtuovt, f. = telwoord.
3abflekben, 1. = cijfer, getalteeken.
saOnt = tam, getemd, mak; (fig.) gedwee, zacht;
3.. e Wipe = visschen in een vijver. siibm's
bar = tembaar, te temmen. &Airmen, icbw.
(1.) = temmen, tam maken; ift0 5. = zich
intoomen. -tn. -5, - = temmer.
8abm'beit, to. = tamheid, makheid. 8tiffluung,
temmen.
w. -, -en = temming,
8aon, m. (-e)s, Salm = tand (in den mond,
her
3eit = de
van red, kam), kies; ber 3.
tand des tijds; einem auf ben 3. = iem.
aan den tand voelen; bem tut fen 3. mebr
wet = die is uit zijn lijden; einem bie 3Etipte
weifen = iem. de tanden laten zien; ein
bobIer 3. = een holle kies; his an bie 3li1 ne
bewaffnet = tot de tanden gewapend; (er bat)
einen 3. auf mid) = een pik op (een hekel aan)
mij; bie 34ne werben ibm lang, er macbt
lange hij eet met lange tanden;
einem in bie 3a1 ne ifigen = iem. in 't gezicht
liegen; einen burd) bie 3tibne *ben = iem.
bekletsen, afmaken (fig.). 8atin'attier, m. =
tandanker. afitt'atttt = tandarm, tandeloos.
m.; .blittung,
8aint'ijarineituttbe, w.;
w. = tandilheelkunde ; -arts; -vorming.
8nOn'brether, m. = tandetrekker; kwakzalver.
8aimebutbitabe, m. = tandletter. 8abit'biirfte,
to. = tandborstel. 8abn'einitintitt, m. =
intanding ; tandsgewijze insnijding. 8abn'eifen,

3'd1refiappen.
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1. = getand ijzer; getande schaafbeitel.
netta4Wen, 1. zie beulen.
= tandlige34trneiltta00ern, 1.; gtnirMen,
Mapper (klappertanden); -geknars.
3tiO'ne(1)n, 1d)to. (1).) = (in- uit)tanden, kartelen.
(b.) = tanden krijgen; inkepen,
3atrnen,
(in)tanden; bas 3. = 't tandekrijgen.
&built*, I., =Mule, w .; sfeile, w.; .tieber,
1.; g fiftel, to.; 1. = tandlIkas; -bederf ;
-vijl; -koorts (van 't tandekrijgen nl.); -fistel;
-vleesch.
ialot'fbrutia = tandvormig. 3aOn'fortfa#, m. =
tandkas. 3alpegeft4tutir, = verzwering,
abces aan de tanden.
3a1jn'llfitalur, tn.; •banutter, m.;
'jobe1, ; %WU, w. = tandfiglazuur;
-hamer (getande hamer) -heelkunde ; -Schaaf;
-kas (-holte).
&afrnig = getand, ingekerfd. 3afrning, m. -s,
-e = tandletter. 3atin'traut, I. = tandkruid.
3ato'fitnitter, m. = tandtechniker. 3aint'g
= tandkas. 3atin'tebre, w. = leer
tabe,
=
van de tanden; (ook) tandmal. 3abn'titte,
hondstand. 3a1ptio# = tandeloos. 8aiptlofig.
telt, w. - = tandeloosheid. =
opening tusschen de tanden, gat in de tanden;
3 ..n baben = (ook) passen (bij 't domino).
3aOn'ttider, m. = tandarm, tandeloos dier,
tandelooze. gatmlititig = met weinig of geen
tanden, met holle tanden, tandarm, tandeloos.
3atnt'llmeite1, m.; onittet, 1.; gnerb, m. =
tandflbeitel; -middel; -zenuw.
3atoVIValta ( sOafte), w .; sOleg e, tp .; 'Oren
1.; gputber, 1.; grab, 1.; grabbatin, = tandllpasta ; -onderhoud (verzorging van de tanden);
-profiel; -poeder; -rad; -radspoor.
3a1jn'raffe1, w. = oude magere tante, klappei.
3atnerei4e, = tanderij, rij tanden. 3aftn'g
reiten, 1. = zinking in de tanden.
3abn'llfalbe, W.; gldjeibe, w.; g lOmergen,
tandlizalf ; -kassen (alveolen); -pijn.
3aimi'llfttnabler, m.; gftange, to. = tandsnavelige ; -reep (getande stang).
= kelderwind.
3a1)Witangentuinbe,
3atmliftein, m.; .ftift, m. = tandlisteen ; -stift
(-stomp(je)).
3abnIto4er, m. = tandestoker; (spott.) bajonet,
„slakkesteker".
3atmliftuinPf, m.; sterbnit, w.; gtecijniter, m. =
tandlistomp(je); -techniek; -techniker (dentist).
3tifrnung = karteling (aan postzegels e. d.).
3a1n'tuaffer, 1. = tandwater. 3nOn'tne4fet,
m. = wisseling van de tanden.
= tandllpijn; -werk.
300010)0, 1.; -turd,
3aint'lltrutOb, m.; gWurns, m.; Ovum ;
ro.
=
tandligroei;
-worm; -kruid ;
.ttntriet,
-wortel.
3aOttlaig, tr. = getal tanden.
3a0n113angertD.; .ientent, m. u. = tandljtang;
-cement (plombeersel).
3ii1j're, M. -n = (poet.) traan (in 't oog).
3ain, m. -(e)s, -e = (platte) staaf, reep (van
een of antler metaal); roede, twijg. 3at'ne, w. -,
-n = vlechtwerk, korf. 3ain'effen, 1. = staaf= tot staven maken,
ijzer. sarnett, id)w.
tot draad trekken.
3atttlo, m. -5, -5 = Zambo (afstammeling
van Neger en Mulat).
3an'ber zie Sanber.
3anet'la, m. -s, -s = sanella.
-a = tang. 8aWge1cbeu,
3an'fie, w.
- = tangetje. san'nenfOrnsig tangvormig.

8an'nentnert, f. = tangwerk (een vestingwerk),
tenaille.
3attf, m. -(e)s = twist, ruzie, standje. 3ant'g
Of el, m. = twistappel. 3ant'etfen, I. =
ringpuzzle; ruziemaakster, -maker. 3attlen,
fobix). (1.) = ruzie maken, kijven; fie° (mit
einem) 3. = met lem. ruzie maken, ruzie
hebben, met elkaar kijven; (f bb.) einett 3. =
iem. uitschelden. m. -s, - =
ruzie-, standjesmaker, kijver, brompot. 3ang
fever, *intent', w. -, -en = ruzie, gekijf,
gekrakeel.
w. -, -nen = kijfster,
ruziemaakster. 3ant'geift, m. = ruziegeest.
= twistziek, kijfachtig. 3antiftifter,
m. = twist-, ruziestoker, stokebrand. 3ant'g
tuft, glut*, W. = twistziekte, kijfzucht,
-achtigheid. = twistziek, kijfachtig;
ein 3 . . er = een ruziemaker. 3ant'teufet, m. =
ruziemaker, stokebrand; (v.) helleveeg. 8attf's
tiOpe (scherts. voor) lantippe.
.3a0r, m. -(e)s, -e= (obb.) buffet (in een wa,chtkamer e. d.); zuiper; zuip; im 3. Ian = in de
lorum zijn; ook = 3apfen. 81i0fAen, -s,
- = tapje, zwikje; huig. 3iiOre@en gr, 1. =
huig-r.
I. 3a0len, m. -s, - = pin, pen, bout, wig,
sluitstuk; tap, plug, bom, spon; denneappel,
ijskegel; huig. II. ia4rfen, 1d)w. (b.) = tappers.
301enbier, I. = lekbier; bier van 't vat.
3ao'fenbotyrer, m. = zwik-, tapboor. &Olen.
teM, f. = tap-, spongat; gat (voor een sluitstuk).
3a0lenftreirb (soms: gftricb), m. = taptoe.
gaOlentragenb = kegeldragend, konifeer.
3aolentuein, m. = lekwijn; wijn van 't vat
3a0ler, m. -s, - = tapper.
3a0Oelet', w. -, -en = drukte, gedoe, moeite.
3ap'petia = spartelend, druk, woelig. &OWN,
1cbm. (b.) = spartelen, kleine beweginkjes
maken; (matt Itibt ibn) spartelen, begaan, aan
zijn lot over. 3a4Arter, m. -s, - = ledepop,
janklaassen. 3 applia zie 3 app ell g.
8ar, m. -en, -en (ook -s, -e) = Tsaar.
3a'retuttfcb, m. -(es), -e = Tsarewitsj (won,
van den Tsaar). 3aretorna, to. -, -s = Tsarewna (dochter van den Tsaar).
-n = zijstuk, -blad (van viool
3ar'ge, w.
e. d.); gergel, keep; lijst, kozijn.
..3en u.
3airin, w. -, -nen, 3art'3a, w.
-s = Tsarin, Tsaritsa, Tsarina
Bart = feeder, teer; (leeftijd) tee(de)r, zwak;
(huid, voetjes, gevoel) tee(de)r, fijn; (kiem,
blaadje hart) tee(de)r; (geweten) tee( de)r,
nauw(gezet) ; (vleesch) malsch, zacht ; 3 . . e
3ugenb = prille jeugd. iart'befailet = teerbesnaard. 34ete, -zie3artbeit. 3artelet',
w. -, -en = gevoelerigheid, sentimentaliteit.
3artlii1jlettb = teer-, fijngevoelig, kiesch.
3artgefii01, 1. = teer, fijngevoeligheid, kieschheid. 3art'tott, w. -, -en = tee(de)rheid enz.
vgl. 3 art. 3tirt'ficti = tee(de)r, hartelijk, innig ;
[week, zwak, fijngevoelig, weelderig]. $rt'Yidjfett, w. -, -en = teederheid enz., vgl.
m. -s, -e = weekeling,
zwakkeling. 3art'finn, m. = fijngevoeligheid,
kieschheid, fijne takt. gartlinnin = fijngevoelig, kiesch.
-n = vezel, draad (in
3alet, 3a'ler, w.
vleesch, hoot e. d.). -s, - =
vezeltje, draadje. 3a/feria = draderig, vezelig.
3a/fern, 1d)w. (b.) = (uit)rafelen.
-n = streng (garen).
w.
w. -, -en = cezuur, verssnede.

3auber,
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3au'ber, m. —s = tooverij, betoovering; 3.
treiben = aan toove(na)rij doen; ben 3.
(auf)Iiifen = de bet. opheffen; ber 3. ibrer

biingett = hij is op de hoogte. 34*****Aen,
1. —5, — toompje. 5itteutett, fd)tv. (b.) =
toomen (een paard); (fig.) breidelen, beteugelen.
3auln'gelb, 1. toomgeld (dat de stalknecht
edAttbeit = de bet. van haar schoonheid;
fattier 3. = boerebedrog, praatjes, leugens; (bei krijgt bij den aankoop van een nieuw paard).
441'11006 = toomeloos, teugelloos. 3auns's
91's ift) grof3er 3. = groot feest, groote pret;
hoofdstel (van 't paard).
5eug, 1.
b en 3. fennen wit = dat kennen we; 3. ook =
3auberfprucb, :mate. 3au'berbedjer, m. = 3aun, m. —(e)s, 3etutte heining, schutting;
tooverbeker. 3au'berberg, m. = betooverde heg; has finbet matt hinter jebem 3. = dat is
berg. 3au'berbilb, 1. = tooverbeeld, talisman. niets bizonders; er ift ntdjt hinter bem 3. aufge.=
wad) f en = hij is niet achter een boom gevonden,
3au'berbtid, m. = tooverblik, betooverende
blik. 3au'berbrunnen, m. betooverde put, niet van de straat opgeraapt; vgl. br ecb en.
fontein; tooverfontein; kunstmatige put. 3aun'bittett, 1. = buitenbiljet, vgl. 3aunga
3aun'blume, w. = graslelie. 5aun'bItre = zoo
3au'berburO, 1. = tooverboek.
dun (wager) als een (boone)staak, als een
3auberei', tv. —, —en = toove(na)rij; betoovering. 3au'b(e)rer, m. —s, — = toovenaar. (tal)hout. idyll. (b.) = afscheiden,
aftuinen. 3aun'gart, m. = buitengast, -lid (die
3au'berffitOte, w.; %fatal, w.; %gate**, m. =
buiten 't hek luistert).3aun'aeffedit, 1. gevlochtooverilfluit; -formule; -tuin.
3aWbergebent, I. = amulet. 3au'bergelcticbte, ten ijzeren hekwerk. 3aun'tOnig, m. = winterkoninkje. 3aunlitie, w. = graslelie. Situn'ting,
w. = tooververhaal. 3au'bergiirtet, m. =
toover-, weerwolfsgordel. 5au'berbaft = toover- nt. —s, —e = kamperfoelie. 3aun'4ifatil, m. =
achtig. 3au'ber1janb, w. = tooverende hand. schuttingpaal; vgl. 939 inf. 3aun'rebe, W. =
wilde wingerd. 3aun'riegel, m. liguster.
3au'berbiitte, W. = tooversluier, -mantel.
3aun'ritter, m. = haagridder.3aun'tilbe, t13. =
8au'berin, w. —, —nen = toovenares, toovenaarster. 3au'berinfel, w. = betooverd eiland. heggerank. 3aun'itab, m. = hekstijl. 3aitte.
haagwinde.
Winbe, w.
tooverachtig, betooverend.
aauberilcb
3an'berldette, w.; % Ming, m.; %Inoten, m. = aau'len, Id)w. (b.) trekkers, plukken, (uit)pluizen, door elkaar schudden, plukharen.
tooverliketen; -klank; -knoop (-strik).
aaulig = verward. 3auWloden, F431. = ver3an'berlitraft, w. ; %trei6, m.; g funft, w. =
warde krullen.
tooverlikracht; -kring (-cirkel); -kunst.
elipiel: bijvoorbeeld (bijv.).
= 3 um
3an'berillaterne, W.; %UM, 1.; .Ittautet, m.; 5.
= 3ur Zispolition zie Zispoiition.
% nttirdon, 1.; onittet, 1. = tooverlllantaarn; 5.
5. b. St. = 3u bieier Stelle of Stunbe:
-licht; -mantel; -sprookje; -middel.
Bum lxempeI
aau'bern, id)w. (b.) = tooveren. Sau'berbatait, op dit oogenblik. e.
m. = tooverpaleis. 3ateberquelle, toover- 3. 0.
bron, betooverde bron. 3an'berrete6 rijk aan 3ebaotb: ben 3. = Heer Zebaoth, God.
3ebebil'uO, m. = Zebedeiis.
betoovering, betooverend.
toover11- &Iva, 1. —s, —0 = zebra, Kaapsche ezel.
3an'berflreicb, 1.; %ring, m. ; -cute, w.
3e'bu, nt. —5, —s = zeboe, Bengaalsche bultos.
land; -ring; -roede.
drinkebroer, drinker. 3e'cbe,
betooverde zaal. 3au'ber% 3etb'bruber, m.
3au'berlaal, m.
w. —n = vertering, gelag, rekening;
m. = tooverschijn, tooverachtig schijneel. 3an'berldgag, m. = tooverslag; wie mit drinkgelag; mijn (in ezploitatie); bie 3. be3ab.
einem 3. = als bij t. 3an'bericbtofs, 1. = be- len = 't gelag betalen (ook fig.); vgl. Wirt.
ae't4en, icfm. (b.) = drinkers, pimpelen,
tooverd slot; tooverslot. 3au'berfdoitt, =
tooverschrift. 3au'berfegen, m. = betoovering, banketeeren. 3e'cber, m. —s, — = drinker,
pimpelaar.3edierei', w. —, —en = drinkpartij,
tooverspreuk. Sau'berlieget, 1. = tooverzegel.
3au'berIbieget, m. = tooverspiegel. 3au'bera drinkgelag. Aettlrei vrij (gelag hebbende);
einen batten = iem. vrij houden. 3etb'gait,
ibiel, I. = tooverspel, tooverij. 3mrberi4rutt,
m. = tooverspreuk. 3au'berftab, m. = toover- m. = gast.
staf. 3au'beritfid, 1. = toovertoer; (th.) -stuk. 3001 11 gelage, 1.; =fienolle, m.; .fiefettiOn%
w.; %Wert, 1. = tooveril- w. = drinkligelag; -genoot; -gezelschap.
3att'berlitrant, m.;
3ettrne, w. —, —It = zechine, sekijn (oude
drank; -wereld ; -werk (tooverij).
Ital. golden munt).
3atebertuelen, I. = toovenarij; tooverachtig,
betooverend wezen. 3au'bertuort, I. = toover- 3edroreuev, m. = oplichter (die zijn gelag
woord. 3au'brer zie 3auberer. 3au'brerin niet betaalt). 3e4'4iretterei, w. = oplichterij.
3ett'Irbutb, = herbergschuld. 3e0'14tue•
zie 3auberin.
—n (gwst.) teef (ook fig.), slet. fter, w. = drinkster.
3au'dje, w.
—s, — = (jab.) koopman.
3ed, 1. = krijgertje; ber 3. ook = 3ede.
3auAer,
teek, tiek.
—n
—, —** = aarzeling; gedraal, 3ec'fe,
Saubevei',
getalm. 3au'beret, m. —s, — draler, 8edloiet, 1. zie Sect.
talmer ; Wabius ber 3. = F. de Draler (cuncta- 8ebent, m. —en, —en = cedent, overdrager.
tor). aan'berbatt = aarzelend, dralend, 8e'ber, w. —n = ceder. 5e'bern = cederen,
weifelend. 3an'berfiattigteit, W. — = onbe- cederhouten.
slistheid, besluiteloosheid, langzaamheid. 5au'. 3e'bernIlbautn, m.; .0015, 1.; 41, f. = cederilboom; -hout; -olie.
bens, form. (b.) dralen, aarzelen ; sad) lattgem
3. = na lang aarzelen; mit 3 .. ben 3cbritten = aebie'ren, (b.) = cedeeren, overdragen.
Sebrat', I. —(e)s = cedraat, citronade.
schoorvoetend. 3au'brer zie 3aub ere r.
w. —,
zich haasten].
3e0, m. —es u. —en, —e(n),
(b.)
bau' en
3aule, W. —, = (gwst.) lelietje van dalen. —n = teen; vgl. Scbettel.
3auns, m. —(e)s, 3tiume = toom, teugel, De'ben zie 3 e
=
breidel; im 3. batten = beteugelen, in toom aeonligang, m.; %ganger, m.;
houden (eig . en fig.); er wet wo bie 3Entme teenligang; -ganger; -spits (punt van de teen).
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3e1(e)iti, 1. —(e)s, —e=tiental; ook = 3ebttte.
AeOtt = tien; bie 3. = de 10; Rat ber 3. =
Raad der Tienen, van tien. actitt'biitsbig =
nit 10 deelen bestaande, van 10 deelen. seirne
zie 3e1)n. 3ebn'etf, I. —(e)s, —e = tienhoek.
5cOn'eclin = tienhoekig. 3ebteettber, m. —s,
— = hert met tien takken, tienender. 3arner,
m. —a, — = tiental. aelytterici i = tienderlei.
gebnlarb, =Ming = tienvoudig, -maal;
bas 3.. e, ein 3 .. 0 = 't, een tienvoud.
aebuliiiiin = tienvoetig. 3ebn'berr, m. =
tienman. 3ebn'berrlibaft, w. = tienmanschap.
icOu'lliiilfrrig, stunt; =inalig; onlinni g = tien1Ijarig; -maal; -voudig (-maal herhaald); -helmig.
3ebn'bfiittber, m. —a, — = tienponder.
seint'Ufiinbig = van tien pond, tienponds...
3010041 = tienlettergrepig. 3ebtiltiittbig =
tienurig. aebultigia = tiendaagsch. 3ebnt
zie 3 et) ent. 3ebtit'ader, m. = tiendakker.
aebtetaulettb = tienduizend. 3etottlar =
tiendplichtig.
I. iefoete (ber, bie, bas) = (de, 't) tiende.
II. 3ebn'te, m. —n, —it = tiende (een belasting).
3e1mleitig = tiendeelig.30itteinstelmer, m. =
tiendheffer. 3ejn'tet, I. —s, — = tiende
(deel). 5eOttlett, idm. (b.) = tienden innen; t.
betalen. aeOn'tettd = ten tiende. iefintlrei =
tiendvrij. 3e1jtit'4ffiebt, w. = tiendplicht.
3ebttrOffichtig = tiendplichtig. 3ebittivetbt, 1.=
tiendrecht.
ieOttilltuMig; .5eitici = tienUweeksch (van
tien weken); -regelig.
3effren, rtbw. (b.) = (ver)teren; [wegtereni ;
(bie 3eit) 3e1)rt (an bieiem Oemalbe) = knaagt;
(Zee) 3e1)rt = maakt mager; er 3ebrt von !einem
eignen ett = hij teert op zijn vet; auf anbrer
2eute Rotten 3. = op een anders beurs teren;
3.. ber Rummer = verterend verdriet. 8eIrter,
m. —a, — verteerder; jeber Sparer finbet
einen 3. = wie spaart, doet 't meestal voor
anderen. Sebrlieber, 1. = teringkoorts.
3ebrigelb, 1., =bfemtig, m. = teergeld, teerpenning, reisgeld. Sapling, io. —, —en =
vertering, onderhoud(skosten) ; (gwst.) tering;
bie retite 3. = de sakramenten der stervenden.
3arrungatoiten, 131. = kosten van eten en
drinken. 3arrungbfteuer, w. = levensmiddelenbelasting.
3ei'ebett, 1. —a, — = teeken (i. a. b.), merk;
[einen 3..s = van zijn beroep, yak e. d.
(er ift feines 3..s ein Maurer, ein 3urirt);
eine Stelie meinea 3..s = een betrekking
in mijn yak.
3eVrbettilbrett, 1. ; =butt, 1.; =batter, m.; gbeutung
t o . = teekenblank; -boek; -uitlegger (-wichelaar); -uitlegging (-wichelarij).
3eiitbenertliirung, w. = verklaring der teekens
(in een boek e. d.).
3eribettilfeber, to.; =gab, 1.; =gertit, 1.; =beft,
1. ; =lege, w. ; streibe, w. = teekenflpen:
-geld (-munt, vgl. teekenmunt in Dl. II.):
-gereedschap; -boek; -kool (houtskool); -krijt.
3eilbenilfunft, to.; =layer, m.; aftbrift, m. ;
14ttle, w. = teekenilkunst; -onderwijzer;
-schrift (geheimschrift) ; -school.
3ei'ibettle4ung, ial. = punktuatie.
3ei'ebentlibradie, w.; gftift, m.; =ituttbe, w.;
tinte, m.; •unterriibt, m., =Vintage, to. --teekenlitaal (geheimschrift); -potlood; -les;
-inkt; -onderwijs; -voorbeeld.
ieirb'nen, idv. (b.) = (alg.) teekenen; merken

(goederen, 't linnen); teekenen ('t linnen);
(onder)teekenen; 100 Oulben 3. = voor 100
gulden (in)teekenen; (bij leeningen) inschrijven;
(einen) teekenen (door een wonde bijv.) ; Hitt 3.=
zich afteekenen, uitkomen]. 3eitb'ner, m. —a,
— = (in)teekenaar. 3eirb ittung, w. —, —en =
(onder-, in)teekening, inschrijving; merken.
3eicb'nung6frbein, m. = inteeken-, inschrijvingsbiljet. 3eilb'nungOitelle, w. = inschrijvingskantoor.
3etibetbitr, m. = honingbeer. 3ei'berbeibe,
w. = honingheide. 3ei'beinteitter, m. = bijehouder. aei'beitt, icbto. (b.) = honingraten
uitsnijden. 3eibler, m. —a, — = bijehouder,
ijmker. 8eiblcrei', ro. —, —en = bijeteelt.
3ei/getinger, m. = wijsvinger. 3eillen, id)tv.
(b.) = (aan)wijzen; laten zien, toonen; aantoonen, duidelijk maken; (einem bie Ziir)
wijzen; (bie 3bbne) laten zien; bie 3unge 3. =
zijn tong laten zien; (Mut) toonen; (Warbe)
bekennen; es seigte rid), bad... = 't bleek,
dat ...; er 3eigte rid) als ein. fertiger (ook als
einen fertigen) Spieler = hij toonde zich een
vaardig speler, hij bleek een ... te zijn. 3ei'ger,
m. —a, — = toonder, aanwijzer (persoon);
wijzer (van klok); naald (van kompas).
3er g er1100arat, m.; =barometer, m. u. I.;
=Matte, to.; .tuagt, w. = wijzerjltoestel;
-barometer; -plaat; -balans.
aei'ben, ft. (b.) (id) 3eU)e; 31eb; 3iebe; 3eit)e!
ge3ieben) = betichten; einen eines Perget)ena
3. = iem. van een vergrijp betichten.
3ei'le, Iv. —, —n = (vers)regel; rij (planten,
huizen); reeks. 3ei'lettg
..,4inber, m. = penny-aliner : loon-, broodschrijver. 3erlentrbutierer,
m. = prul-, broodschrijver. 3eilettiveite =
bij den regel, bij regels.
3ein zie 3ain.
3eiblben, 1. —a, — = sijsje.
3eile, w. —, —n = (voormalig) akcijnskantoor.
3eilet zie 3iefel.
Aeilein, id)w. (b.) = (gwst.) lokken.
3eilatuagen, m. = diligence.
3eilig, m. —(e)a, —e = sijsje; ein loderer 3. =
een fosse klant. ierriggriin = sijs-, geelgroen.
3eiling zie Ceiling, ook voor 3 et fig.
3eit, w. —, —en = tijd; ook = Zaft3eit
(maatdeel); (bie gute(n), alte(n) 3..(en) = de
goede oude tijd; ea ift an ber 3. 3u banbein =
't is tijd om te...; ea ift nod frill) au ber 3. =
't is nog vroeg; (folge Q3iid)er) fittb nidt mebr
an ber 3. = zijn niet meer van den tijd,
hebben hun tijd gehad; Oeidgtfte auf 3. =
tijdaffaires; bu meine 3.! — bu liebe 3.! —
och lieve deugd1 — heeremijntijdl es ift bolo,
hie bikbrte 3. = 't is hoog tijd; in (bo y) alien
3.. en = in oude tijden; er liitt rid) 3. = hij
neemt den tijd; 3 mettles eebett6 = in mijn
leven, zoolang ik leef; mit ber 3. fifth matt
toren spott. voor . . . pfliidt man %Dien,
vgl. p f tit cf en; er niututt rid) 3. = hij
neemt den tijd; rommt 3. lommt Rat =
komt t. komt rand, wie dan leeft dan zorgt;
bas wirrt bu feitter 3. erfabren = dat zul je te
zijner tijd (als 't tijd is) hooren; er war falter
3. eM idAner Mann = hij was in zijn tijd ... ;
biele 3. fiber (bittburd)) = gedurende lien tijd;
unter bet 3. = ondertusschen, onder de hand;
bon 3. 3u 3. = van tijd tot tijd; Sur 3.
Qutbers = ten tijde (in den tijd) van L. ; Sur
3. (en 3ur3eit) = tegenwoordig; au alien
3.. en, au jeber 3. = te alien tijde ; pi ber 3. =
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in dien tijd; pt gleid)er 3.
tegelijkertijd,
tevens; our reitten 3. = te juister tijd, te
gelegener tijd, op zijn pas, van pas; red)ter
3. = op tijd; mer nid)t fommt su recbter 3.,
ber mu[; Oren was ilbrig bIeibt = wie niet past
op zijn tijd, die is zijn maaltijd kwijt; alley
su fetter 3. = alles op zijn tijd; our 3. unb
= te pas en te onpas; vgl. bieten,
%at, aBeile, bet., nor., 3u3eiten e. a.
3eitablauf, m. = ('t) verloopen (van zekeren
tijd). 8eft'abltbnitt, m. = tijdperk, -yak,
periode. 8eit'after, 1. = eeuw, tijd(sgewricht).
3eit'attgabe, w. = tijdsopgave. 8eit'auftuattb,
m. = opoffering van tijd. m. =
tijdbal (een tijdsignaal ). 3eit'begebettfielt, w. =
gebeurtenis (uit dezen tijd). 3eit'befylf, m. =
tijdelijk hulpmiddel.
3eft'l!bereittuttig, w.; .bekbreibuttg, w. ; .be.
ftfuttnung, W. = tijdllberekening (-bepaling);
-beschrijving; -bepaling.
3eit'llbogett, in.; ', boner, m.; sbifferett3, w. tijdllboog; -duur; -verschil.
w.
-n = tun.
8eiteittOft, to. = tijdeenheid. 8eFtettlauf,
= loop der tijden.
3eit'llerfparttia, w.; =NW, -form, w.;
sforkber, m.; iforft§ung, w. = tijdlibesparing;
-(s)orde; -vorm; -rekenkundige; -rekenkunde.
8eit'frage, w. = vraag des tijds. 3eitigebirbt,
1. = tijdzang. 8eit'fleift, m. = tijdgeest.
iett'getttin = met den tijdgeest overeenstemmend, up to date; eitt 3 .. es fort = een woord
van pas; eine 3..e aRatiregel = een aan de
tijdsornstandigheden evenredige maatregel;
(bas ift) nicbt met)r 3. = uit den tijd, niet meer
op de hoogte van den tijd. 8eirgettolle, m. =
tijdgenoot. beitgettaffiftb = van tijdgenooten,
hedendaagsch, van dezen tijd. 8eit'neftbiift,
1. = tijdaffaire, termijnhandel.
w. = geschiedenis van den tegenwoordigen
tijd. 3eirgettiftut, m. = tijdbesparing. ietts.
fiteicb = gelijktijdig, isochroon. 3effglelef11 eft,
133. = gelijkdurigheid,-tijdigheid.3eitgleittuttg
w. = tijd(s)vereffening. 8eft'itafett, m. =
tijhaven (bij laag water niet te bereiken). 3eitiye
= sedert, van dien tijd, tot nu toe. Aeilig =
(vroeg)tijdig; rijp; [tegenwoordig]. 3eiligett,
Km.
= doen rijpen, ontwikkelen; opleveren, ten gevolge hebben;
(f.) = rijpen,
rijp worden. 3eiligung, w. rijpwording,
('t) rijpen, ('t) doen rijpen, ontwikkeling,
('t) doen ontstaan. 8eit'irrtuut, m. = verkeerde
tijdsopgave; dwaling van dien tijd. [8eitlauf,
m. koop op termijn, termijnkoop]. Sett'.
funk, w. = tijdrekenkunde. seitliirsettb =
tijdkortend. 8eftliivauttg, w. = tijdkorting,
tijdverdrijf, -passeering. 8eirlattg, w. tijdlang, poos. 8eit'fauf, m. = loop des tijds;
We 3eitIdufte u. = de tijdsomstandigheden. 3eitle'bett8 = levenslang, mijn (zijn enz.)
heele leven; eine 43enrtott auf I. = een levenslang pensioen. 8eit i leben, 1. = tijdelijk leen.
= wereldlijk, vergankelijk; (1bb.)
tijdig; (zelden) tijdelijk, voorbijgaand; bas
3..e = 't aardsche; bas 3..e fegnen =
't tijdelijke met 't eeuwige verwisselen, overlijden. 3ettlittleit, w. - = ('t) aardsche leven.
8eit'Illittie, w.; .101m, m. = tijdlllijn; -loon.
w. -it = tijloos; (ook) madeliefje.
3eit'utattgel, m. = tijd(s)gebrek. 8eit'utarft,
m. = terraijnmarkt. 8eittna4, j. = tijd(maat),
tempo.

I.
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3eit ' llmeifier, m .; . melitma, w.; .orbnutte,
iv.; w.; ibuttft, m. = tijdiimeter
(chronometr); -meting; -(s)orde; -pacht (voor
zekeren tijd); -stip.
5eit'vaubenb = rijdroovend.
8eit'llvauut, greebner, m.; srettnung, m. =
tijdljperk (-ruimte); -rekenkundige; -rekening.
3eft'rente, W. = annuIteit. 8eit'ltbalter, m. tijdschakelaar. 3eit i leftrift, w. = tijdschrift.
3eit'littttvetblet, m. = wissel na zicht. 8eft.
1. = tijdsignaal. = tijdverkwistend, -roovend. 3eit i fticont, m. = tijdstroom. 8eititrOututtil, w. = strooming des
tijds, tijdgeest. 3eirtafel, w. = tijdtafel,
chronologische tabel. 3eit'uttiftattbe,
=
tijdsomstandigheden.
8eiluttit, w. -, -en = courant, krant, (nieuws)blad; [tijding, bericht]. 3efluttfOautt, 1. courantebureau. 3eiluttgOartifel, m. = couranteartike . 3ertuttObtatt, = nieuwsblad,
courant, krant.
8el i tuuttOlibrittger, m.; . bureau, 1.; ibruderei,
w. = courantellrondbrenger (-looper); -bureau;
-drukkerij.
3eiluttgOeute, w. canard. 3eiluttgaegbe
bition, w. = administratie, bureau van een
courant. 8eiluttgbjuttge, m. = courantejongen. 3eiluttgOtorreftwubettt, m. = dagbladkorrespondent.
3ei`tunflOIllefer, m.; -mane, m.; .nadiricbt, W. couranteillezer, -man; -bericht.
8eFtuttaRtteuigfeit, w.; .rebatteur, m.; 'rebel.
titiu,
gfcbreiber, m. = courantel!nieuws;
-redakteur; -redaktie; -schrijver (journalist).
8eiluttgaftetitttel, m. = dagbladzegel.
8eiluttgbilftil, m.; .teleftramut, 1.; 'tiger, m.;
stager, m. = courantellstij1; -telegram (perstelegram); -verslinder; -rondbrenger (-looper).
3eiluttfibtoefett, 1. = journalistiek.
8eit'unterIthieb, m. = tijdsverschil. 8eit'ber.
neubuttg, = tijdverspilling, -verkwisting.
8eit'berbilltniffe, $1. = tijdsomstandigheden.
3eit'betlauf, m. = tijdsverloop.
3eit'llbevluft, m.; . bericbtvenbun g , w.; .ber.
treib, m. = tijdliverlies; -verspilling; -verdrijf.
aeft'bertreibenb = tijdkortend.
tijdelijk; tegenwoordig. 3eirttieffe = bij tijden,
van tijd tot tijd; tijdelijk. 3eitivinb, m.
periodieke wind. 8eit'tvort, 1. = werkwoord.
tijdbuis (van een projektiel).
8eit'3fittber, m.
8elebvattr, m. -en, -en = celebrant, mislezer.
3elebrie'rett, ftw. (1).) = vieren, de mis lezen.
8elebvitat', w. -, -en = celebriteit, beroemdheid.
-n = (f bb.) stuk bouwland.
8e1'ite, w.
3e11'bruber, m. = cellebroeder, monnik. 8e1'le,
m.
= eel (i. a. b.); badkamertje.
ierlettfOrtnin = celvormig. 8elleugeftittattO,
= cellulaire gevangenis.
8e1 ' lefilltletvebe, 1.; -Daft, w .;
1. =
cellIweefsel; -straf; -systeem (i. a. b.).
gevangenwagen. deli'.
8e1leutvagen, m.
born, 1. = celluloid. 5e1 i1itOt, 3eI'lig = cellig,
celformig, eel... m. = celstof.
sellular' = cellulair. 8elluloib', 1. --(e)s =
celluloid. 3ellu1ele, ID. = celluloze, celstof.
8elot, m. -en, -en = zeloot, (geloofs)ijveraar.
3eItYtifeh = fanatiek. 8elotib'utub, m. - =
zelotisme, overdreven (geloofs)ijver, fanatisme.
I. 3elt, 1. -(e)s, -e = tent; paviljoen; (poet.)
uitspansel, firmament. II. 3elt, m. -(e)s =

3elt.
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telgang (zelden). III. 8elt, 1. -(e)s, -e =
(obb.) platte koek.
= bed met hemel. 3ett'betoeinter,
3eit'bett,
= tentbewoner. 3ett'bube, m. = tent,
kraam, spel.
8eltAen, 1. -5, - = tentje; borstplaatje,
flikje, pastielje.
3ettibat:4, r. = tentdak, paviljoen, zonnetent.
8ett'beffe, a). = markieze.
m. -5, - = telganger, hakkenei. 8el's
telgang.
terfcbritt, m.
8ettillager, f.; stqatil, m.; sOftett, m.; sitattge,
w.; m. tentlikamp; -paal; -paaltje
(piket); -staak (-mast); -koord.
8ett'llitu01, m.; stuagett, m. = tentlIstoel (vouwstoel); -wagen (in beide bet.).
8entent', m. u. -(e)s = cement. cement's
artig = cementachtig. 3ementation', w. - =
cementatie, verhitting (van metalen). plums
tte'ren, fd)t13. (b.) = cementeeren (met cement
stoppen; verhitten). 3ementier'ofen, m. =
cementeerfornuis. 8eutentierindber, =
cement(eer)poeder. 8entent'itabl,m. = cementstaal, Duitsch staal. 3ement'tiegel, m. =
cementeerkroes.
3enb, 1. -(s) = 3enbipradw. 8enbabella,
w. - = Zendavesta (heilige boeken van de
oude Perzen). 8enb'l.4,rcu0e, w. = Zendtaal.
3enit(Ij), m. u. 1. -(e)s = zenit, toppunt
(eig. en fig.).
8en'tet, m. -s, - spijker.
SettotalAium, 1. -s, = cenotafium,
cenotaaf (praalgraf voor niet-gevonden gevallenen).
3enfie'ven, id)m. (b.) = censeeren, kritizeeren.
3en'for, m. -s, ..fo'ren = censor ; kritikus.
8enTur', ro. -, -en = censorschap; censuur;
(school)rapport, cijfer(s). 3ettfuebetiOrbe, w. =
censuur. *Wind, m. - = census, kiezerbelasting.
3entattr', m. -en, -en = centaur(us).
3ettletteriunt, 1. -a, ..rien = centenarium,
eeuwfeest. 3entelimal'.= centesimaal, honderddeelig.
3entifo'lie, w. -tt = centifolia, honderdbladerige roos. 3entifirantmi , 1. -s, -e =
centigram. 8entitiler, 1. = centiliter. 8entinte's
ter, T. u. m. = centimeter.
- = centenaar. 3ent'nertaft,
3ent'ner,
m. = (eig.) (last van een) centenaar; (fig.)
centenaarslast. 3tenericbtuev = loodzwaar.
induct' = centraal. 3entral'ante'reta, 1. =
Centraal-Amerika. 8entrat'bebOrbe, =
centraal gezag, c. bestuur. 8entralltatt, 1. =
Centralblad, girls, tijdschrift. 8entrale, w. -.
= centrale (middelpuntslijn, as; centrale
inrichting); eleftrildw 3. = elektrische c.
3entral'beiattne, . = centrale verwarming.
3entralif anon', w. -, -en = centralizatie.
aentralifteren, id)m. (b.) centralizeeren.
8entratited', w. - = centraliteit (ligging in
= centrale
't middelpunt). 8entrartraft,
= centrale mogendkracht. 3entral'intichte,
heden. 8entrat'Ounft, = centraal punt,
middelpunt. 8entratiterte, w. = centraal
bureau, hoofdbureau, centrale (inrichting).
= centraal bestuur.
8entrarbertuattung,
Ientvie'ren, icbm. (b.) centreeren (in een
middelpunt brengen, 't middelpunt bepalen).
sentrifugar = centrifugaal, middelpuntvliedend. 8entrifugartraft, m. = centrifugaalkracht, middelpuntvliedende kracht. 8entris
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fugemalc4itte, = centrifugaalmachine,
centrifuge. 8entrifugarixenbet, 1. = konische
slinger, centrifugaalslinger. 8entrifugeregus
later, m. = centrifugaalregulateur. 8entris
fu'ae, m. -n = centrifuge, centrifugaalmachine. 8entriOetat'fraft, w. = centripetaalkracht, middelpuntzoekende kracht. ien'trildj
middelzie 3 entral. 8en'ttitnittfel, m.
puntshoek.
8en'truut, 1. -s, .. tree = centrum (middelpunt;
pol. middenpartij). 8en'truntbobrer, m. =
centerboor.
centumviri, honderd8en'tuntbirn, 431.
= centurie.
mannen. 3entu'rie, w.
8entterio, m. -nen, -nen = centurio.
8en'3i,
= Vincentia, Crescentia.
m. -(e)s u. -en, -e(n) = zeoliet.
(3eldinr), m. -s, -e = zefier.
8e04selite, m. -(e)s, -e = zeppelin.
8ee'ter, 1. (u. m.) -s, - = s(ch)epter, heerschersstaf.
aerar'beiten, fcbto. (l.) = stukwerken, fijnmaken, verknoeien; afranselen; afbeulen.
3erat', 1. -(e)s, -e = ceraat, waszalf.
zie
3er'be, m.
ierbeilen, it. (b.) = stukbijten.
3er'beln, fd)to. (b.) = prikkelen, kriebelen.
ierbeeiten, ft. (1.) = barsten, springen.
8er'berttb, m. = Cerbetus, helhond.
ierben'ten, id)m. (1.) = vol deuken en builen
slaan; aerbeutt' = vol deuken. serbintlent,
id)m. (b.) = ontbladeren. 5erbleu'ett, id)m. (b.)
= bont-en-blauw slaan. 3erbve'Men, ft. (b.) =
(stuk)breken ; ficb ben $lopf mit etm. 3. = zijn
hoofd met lets breken; a., (i.) = breken, stukgaan, uiteenspatten. Aevbret§litt = licht
breekbaar, broos, zwak. 8erbrett'lliftreit,
-=brosheid.serbaclein,d)m.(b)=verbokkelen, verluuimelen. 3erbriieren, fcbw. (Ia.) plat-, fijndrukken ; verkreukelen, verfrommelen.
8erealien, $1. = cerealiên (gaven van Ceres,
graansoorten; Ceresfeest).
cerebral' = cerebraal (van de hersenen, hersen . . .). aerebvolRittat' cerebrospinaal,
hersen- en ruggemerg.. . (ontsteking enz.).
-n 8erentenie' u. 3eremo'nie, w.
ceremonie.
= ceremonieel, vormelijk.
I. ierententeir,
II. 8ereutettiell', 1. -s, -e = ceremonieel.
8ereuto'nienbucb, 1. = ceremonieboek, ceremoniaal. 8erentoltiettuteitter, m. = ceremoniemeester. ieretnoniOW = ceremonious, vormelijk.
- = bier; (studente)baret.
8erebtd',
I. aerfairren, ft. (b.) = stuk-, platrijden.
II. ierfafrrett ODD = verward, verstrooid,
onvast, ongeregeld, ordeloos.
Serfairvenbeit, to. - = wanorde, ordeloosheid,
onvastheid. Serf all', m. = verval ; oneenigheid,
onmin. Aerfallen, ft. (f.) = stuk-, in stukken,
; (mit
uiteen-, vervallen , verweeren; mislukken
einem) overhoop, gebrouilleerd raken; (biefer
91bIcbnitt) Serf alit to brei Zeiie = wordt verbeeld
in, bestaat uit Brie deelen. serfalern, fd)to. (ti.)
= uit(elkaar), stukrafelen, uitelkaar halen (ook
fig.). ievfeilett, fcbw. (b.) stukvijlen. 3e-r.
fet4en, id)m. (b.) = in flarden scheuren,
snijden, trekken; havenen; einem bas Oeficbt
3. = iem. sneden over 't gezicht geven; 3erfette
Stleiber = in flarden gescheurde kleeren.
3erflartern, fcbw. (1.) = fladderend verdwijnen.
uit elkaar halen,
serfteb'bern, fdp. (b.)
verfomfaaien, havenen. 3erfteiliOets, idnp . (b.)
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ontvleezen; verscheuren; verminken. ier•
"fie'clett, ft. (1.) = vervliegen, verdwijnen.
Meilen, ft. (f.) = vervloeien, vloeibaar worden,
(in Zratten) wegsmelten. herftittern = 3er.
flattern. aerfrerien, it. (b.) = weg-, stukvreten, vernielen.
aer'gen, fcbm. (b.) (nrbb.) = tergen, plagen.
5erge'b(e)tt, unr. (f.) = wegsmelten; (auf ber
3unge) smelten. 3erglie'bever, m. —s, —
ontleder, anatoom. ierglie'bern, fcbt1). (b.) =
ontleden, -binden, uit elkaar nemen. 3erglie'.
berung,
= ontleding enz.
3erglie'berunedlltunit, w.; .meffer, 1.; stiltt, m.
= ontleedlikunst; -mes; -tale!.
fijn-, stukhakken.
aerimelen, fobw. (b.)
5erlytu'en, ft. (b.) = stukhouwen, stuk-, fijn-,
kleinhakken; (den knoop) doorhakken.
5erfau'en, Rim). (b.) = fijnkauwen. 5erfleiltern,
id)w. (b.) = klein maken (hakken, snijden enz.),
in kleine brokjes verdeelen. 5ertiolrfett, icbw.
(b.) = stuk-, fijnkloppen. sertiiirten, fcbm. (b.)
= doen splijten, klieven. 5ertliirtet gespleten, vol spleten. ierfnaelen, idgo. (b.) =
(stuk)kraken. 5erfnautidon, id p. (b.) = verkreuken, verknoeien, verfrommelen. sertnie.
ic§en, fd)w. (b.) = (eig. de tanden) stukbijten;
(fig.: order wroeging) terneerslaan, verpletten.
iertniric§t = berouwvol, boetvaardig, door
wroeging verteerd. 3ertnieftbung, = wroeging, gebrokenheid. aerfnittern, .tniitten, fd)w.
(1).) = verkreuken, verfrommelen, verknoeien.
ierfolten, fcbm. (f. u. I).) = ver-, uitkoken;
laten verkoken. ierfrat5en, id)w. (b.) = stukkrabben. 5erfrihneln, icbw. (b.) = ver-, fijnkrulmelen.
5erlarlett, ft. (b.) = (laten) smelten (vet, boter).
ierteirbar = ontleedbaar, uit elkaar te nemen.
5erteigen, fcbm. (1).) = ontbinden, -leden, uit
elkaar nemen; (in deelen) verdeelen. sedelen,
R. (b.) = stuk-, aflezen. ierfO'diern, fcbw.
(b.) = doorboren, gaten maken in. serIDAert =
met gaten, vol gaten; doorboord. serlumpt' =
haveloos, in lompen gehuld; in flarden gescheurd.
5erntairten, ft. (1).) = fijn-, stuk-, vermalen.
5eratenten, fcbm. (b.) = verbrijzelen, fijnmaken, -malen, -stampen, vermalen. &mute.,
tern, fobw. (1.) afmartelen, pijnigen. aermat.
*Oen, itm. (b.) = tot brij, pap maken.
aernttgen, fcbm. (b.) = fijn-, stukknagen.
Aernicktett, fcbm. (b.) = (geheel) vernietigen.
3ernicft'tung, m. —, —en = vernietiging,
verdelging. 3ernittlungOrrieg, m. vernietigings-, verdelgingsoorlog. 5ernie'ren, icbro. (b.)
cerneeren, omsingelen, insluiten.
—, —5, 3., 1. —5, —5 = zero, nul;
Sere,
niets.
id)w. (b.) stukplukken, ontbladeren, stukmaken. Aerplatien, icbm. (i.) =
uiteenspatten, stuk barster, stuk, in stukken
springen. serOoliten, icbw. (b.) = stuk pulken.
3erattetAen, fcbm. (b.) = stuk-, fijndrukken,
kneuzen.
aerraulen, id)w. (b.) = uitelkaar trekken,
rukken, in wanorde maken; 3 er r auf t = verward (haar).
karikatuur, spotbeeld.
3erebilb, 1.
5erretben, ft. (b.) = fijn-, stukwrijven. her.
reiffbar = verscheurbaar. lerrellett, it. (b.) =
(ver-, stuk)scheuren, (feine Stettett) verbreken;
TU.) 3. nor 9Iufregung = woedend opgewonden
a. = (ook)
worden; 5., (f.) = scheuren;

zwoegen, zich afjakkeren. 3erreirmaidline,
= (tech.) trekproefmachine. 3erreiff=
berfucb, en. — (tech.) trekproef.
ier'ren, fcbro. (b.) = rukken, (hard) trekken,
sleuren; in ben Slot 3. = in, door 't slick
sleuren; fid) mit einem 3. = met iem. been en
weer twisters, kijven.
(met.) louteraar.
3erven'ner, m. —a, —
3errin'nen. (f.) verloopen, -gaan, wegsmelten. 3erriffenbeit, w. — = havelooze
toestand; verdeeldheid, tweespalt; bittere
opgewondenheid.
3er'rung, w. —, —en = trekken (v. d. spierese
bijy.), verrekking.
ierruplen, fcbm. (Ii.) = uitelkaar-, stukplukken.
berriitten, icbw. (b.) = in de war brengen,
schokken, ondermijnen; ontredderen; eine
Berriittete Oefunbbeit een (onherstelbaar)
geschokte gezondheid; (fein 91ernenfr)ftem ift)
gan3 Berriittet = geheel in de war; 3erriittete
Oerbtiitniffe = ontredderde toestanden. 3er.
riittung, —, —en ontreddering, ge
schoktheid, vervallen toestand, ontwrichting.
ievi4etten, icbw. (b. u. 1.) = te pletter slaan,
verpletteren. seriebielen, it. (b.) = stukschieten. seviitin'ben, ft. (1.) = ontvellen,
havenen. berfOla'gen, I. (b.) = stukslaan,
ins stukken slaan, breken, bijna doodslaan;
(id) bin) wie 3. = doodop, als geradbraakt,
gebroken; 11(0 a. = mislukken, niet tot stand
komen, afgaan, in duigen vallen; afspringen;
(boffnungen, $1titte) 3. Rcb = (ook) lijden schipbreuk. aeric§leilen, ft. (b.) = verslijten.
aertiOneilen, ft. (1.) = stuksmijten. pr.
frbmellen, ft. (f.) = wegsmelten; 5., fcbw.
(u. ft.) (b.) = (doen) wegsmelten, laten smelten.
ierfe4ntettern, icbw. (1.) = verbrijzelen,
verpletteren. ieric§nei'ben, ft. (b.) = stuk-, in
stukken snijden; ('t hart) verscheuren. ier.
iffiun' ben, ausfeben = er gehavend uitzien.
serielybar = (chem.) ontbind-, ontleedbaar.
5erfetlen, icbw. (b.) = (chem.) ontleden,
ontbinden; (zedelijk) be.derven; (mijnw.) stukslaan. ficb 5. = ontbonden worden; (geol.) verweeren. 3eriettittng6Pr0aefs, m.—ontbindingsproces.
aerfluttten, •VOletten, fcbm. u. ft. (b.) = (in
stukken) splijten, klooven. berlOet'len, icbw.
(Ii.) = (geheel) splijten, versplinteren. gr.
'Witten, icbw. (b.) = versplinteren (eig.
en fig.), versnipperen, -brokkelen; in (tot)
splinters slaan; 5., (f.) = in splinters vliegen,
versplinteren. 5erfOren'gen, fcbm. (1.) = (in
stukken) doen springen; (troepen e. d.) verstrooien. Aeriprinigen, ft. (1.) = (in stukken)
springen, barsten; ber Stopf 3erfpringt mix =
mijn hoofd barst.
pritantirfen, ftw. (b.) = fijn-, stukstampen,
vermorzelen. ierittiteben, icbw. (b.) = doen
verstuiven. 3erittiulev, m. —s, — = verstuiver, pulverizator. 5eriteAen, it. (b.) =
doorste'ken, stuksteken, -prikken. ieritie'ben,
ft. (1.) = verstuiven. 5erftBribar = verwoestbaar, -nielbaar. ierit5'ren, ftw. (b.) = verwoesten, vernielen, kapot maken, verdelgen;
(gezonheid) verwoesten; (hoop) verijdelen.
3erfta'rung, tn. —, —en = verwoesting enz.
vernielzucht. Ser.
3errta rungdgeift, m.
verdelgings-, vernielingsfta'rungerieg, m.
m. = veroorlog. 3evitO'rungalult, m.,
nielzucht. 3evith'rung6tued, 1. = vernielingsvernielwoede.
werk. 3erftb'rungOttntt, w.
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aeritolett, ft. (b.) = fijn-, stukstooten, in
stukken, fijnstampen. 3evitteu'ett, idp. (b.) =
verstrooien (i. a. b.); verspreiden; Beritreutes
titt = diffuus licht. 3eritreutliett, m. — —
verstrooidheid. 8eritreu'ung, ro. --, —en =
verstrooiing, afleiding; verspreiding. serftiiii.
fell*, Ito:). (b.) = verbrokkelen, in stukjes
maken (breken, snijden enz.).
3ertalneu, 1. —5, ..mina = wedstrijd, proefwerk.
iertettlar = (ver)deelbaar. 3erteilliarteit,
w. = (ver)deelbaarheid. aertei'leu, fd)w. ([).) ---=
verdeelen, in stukken deelen; ontleden, uit
elkaar nemen; (de wolken) breken, verstrooien;
(een gezwel) doen verdwijnen ; oco 5. = zich
verdeelen, verdeeld worden; (van de wolken)
breken, uiteengaan. 3erteilung, to. = verdeeling, verbrokkeling, ontleding.
&ertep'Oern, Rim. (b.) zie 3 e rt Oppern.
&erne/nu, id)to. (b.) = wedijveren; (in school)
naar behaalde punten plaatsen.
3ertifitat, 1. —(e)s, —e = certifikaat, attest.
&erttfige'ren, `dm. (b.) = certificeeren, getuigen.
3ertOOletit (bed.: sertWperu), icbu). (b.) =
breken, stukslaan. iertratttlmitt, Ito:). (b.) ---vertrappen, ver-, stuktrappelen. betivelett,
rt. 0.) = vertrappen, -treden, onder de voet
met voeten treden. aertviitnIttern, idpx). (h.) =
verbrijzelen, -nielen, -woesten, tot een puinhoop maken, kort en klein slaan; (verwachtingen) verijdelen, den bodem inslaan. 3er.
trauemerung, to. —, —en = verbrijzeling,
vernieling, verwoesting, verijdeling.
3erbetattourft, 133. = cervelaatworst.
5ertoevlen, it. (b.) = stukgooien; fit mit
einem 3. zie lit mit einem ftb err° erf en.
ievtofitylen, Ito). (b.) = uiteen-, stuk-, omwoelen, omwroeten. 3ertuiirrttiO, 1. —ley,
—fe = oneenigheid, onmin.
lergaulett, fcbto. (1).) = in wanorde brengen,
verwarren, (woest) dooreenwarren, havenen.
ser&ulYfe**, rebw. (b.) = stuk plukken.
3effie'ren, Ito:). (b.) = ophouden, uitvallen.
8e11tou', to. —, —en = cessie, overdracht,
afstand. 8effionae, m. —s, —e = cessionaris,
overnemer, vgl. 3ebent en 3 ebteren.
3e'ter id)reien zie 3etern, vgl. morbio. 3e'ter.
Rebel% g geliOrei, 1. = noodgeschreeuw,
geschreeuw (gebrul) van moord en brand.
3eterutor'bio: = o wee! moordl ietern, Ito).
(b.) = woest schreeuwen, krijten; moord en
brand schreeuwen; 3. gegen = uitvaren,
razen over, schimpen op.
3et'tel, m. —z, — = stukje, strookje papier,
etiket; briefje, lijst; (boeke)lijstje; (stem-, aanplak)biljet; (schouwburg)programma; (huur)bordie; (bij 't weven) schering, ketting: 3. nub
einiMag = schering en inslag (ook fig.).
Settelautteber, m. = aanplakker. Metlet.
bolt, w. = cirkulatiebank]. 3etletc4en, 1. —s,
— = briefje. 3etteltaften, m. = loketkast
(voor biljetten, of fiches enz.). 8etteltntalog,
tn. = kaartkatalogus. aetteln zie ansettein.
8etteIltittem, 1. = kaartsysteem. 8ettel.
trailer, m. = affiches-, programmaverkooper.
3etletunge**, $1. = intriges, kuiperijen.
3ettettuatit, u:). = verkiezing met briefjes.
&mil! (oud en poet.) = atebei ook bu 3eui§ft,
er sett* = bu 3iebrt, er 3tebt.
3eug, I. —(e)s, —e = goed, stof; klee(de)ren,
kleeding; gewauwel, kletspraat; (verachtelijk

3iborium.

ook 8cuil6) slechte waar, bocht, tuig, goedje,

zootje; ber Wein! — es irt 3 = ... bocht;
einem etw. am 3. filden = iem. een poets
spelen, een hak zetten, iets brouwen; er ift
(gut) auf bem 3. = hij is heel wel; bas 3.
ba3u Oaten = de middelen, de bekwaamheden enz. er voor hebben, 't doen kunnen;
(arbeiten) was bee 3. §att = zoo hard mogelijk,
tegen de klippen op, van wat ben je me;
ii* 3. geben, lit ins 3. Iegen, werfen =
hard aan 't werk gaan, aan den slag gaan;
et gel)t itarf in# 3. = hij gaat krachtig to
werk, loopt hard van stal; vgl. b untm. [3eug'.
amt, 1. = artillerie-intendance].3eng'brud, m.
= druk (van geweven stollen), katoendruk.
3eug'bruder, in. = katoendrukker.
8eulle, m. —n, —n = getuige; bie 3..11
nernebmen, verbi5rett = de get..n ondervragen, hooren.
(3elegefalf, m. = genitief).
3eullet, 1. —e, — zie 3eugl.
&culla*, `dm. (b.) = verwekken, in 't leven
roepen; maken, vervaardigen, voortbrengen,
veroorzaken; getuigen; fur, wiber (gegen)
einen 3. = voor, tegen iem. getuigen; bas
3eugt von botmut = getuigt van ...; [ber
loll mir's 3. ob... = hij zal mij verklaren
of ...]. 3cullenauOlage, w.= getuigeverklaring.
8eullenbetueib, m. = bewijs door getuigen.
3etegettlIeib, m.; ggebiebv(en), to. ($1.) (=gab,
1.); sberbav, I. (ibernebmung, w.) = getuigeileed; -geld; -verhoor.
&Wiley, m. —s, — = verwekker, voortbrenger.
3euelfabrit, ro.; .fabritaut, m.; .0anbel,
m. = fabriek voor geweven stoffen; fabrikant
van g. s.; handel in g. s.
[aeuirtmuptinami, m. = kapitein der artillerie].
g8euo'bau4, 1. = tuighuis, arsenaal. 3eug'.
baudbertualter, m. = tuighuismeester. [3eue's
fiery, m. = slotbewaarder].
3eu'gin, to. —, —nett = getuige.
3euglammer, u). = tuig-, wapenkamer.
3eugt, 1. = goedje, gereedschap, gedoe.
3cuillna, 1. --a, —s u. —ta = zeugma (een
foutieve zinssamentrekking).
[3enitInetiter, m. = artillerieofficier].
3eug'n16, 1. „Fee, .. fe = getuigenis; getuigschrift, attest; (school)rapport; diploma;
3. ber %elle = einddiploma.
3eug'preffen, I. ---- ('t) persen (en glanzen) van
stoffen. 3eug'refte, 431. = restanten (van
stollen). 3eugO, vgl. 3eug. 3euirle4micb,
tn. = gereedschapmaker. 3eun'itiefet, m. =
stoffen laarsje.
8eul3ung, m. — = verwekking, voortbrenging,
(voort)teling; (sours) generatie. iettigungii.
'tibia = vruchtbaar. Seu'gungOntieb, I. =
teeldeel. 3cullung4traft, 113. = voortbrengend
vermogen, voortbrengende kracht.
3eugluagen, m. = tuig-, bagagewagen. 3eug'.
Wart, 3ette'rittivtev, m. = oppasser in 't arsenaal.
3euirtueber, m. = stoffewever.
3ett@, m. = Zeus, Jupiter.
3eu'te zie 3eite.
3f. = 3insfu13: rentevoet.
8ibe'be, w. —, —n = groote rozijn, cibebe.
3the'bentieuet, .tuabe, m. , (Bit., spott.)
kruidenier.
816'be, iv. —, —n ----- ooi; wijfjeskonijn.
8ibet, tn. —e = civet. 3ibetla1ie, w. =
civetkat.
8ibu'rium, 1. —z, .. den = ciborie, hostievaas.
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—tt = cichorei, suikerij.
Weto'rie, w.
Wito'rientaffee, m. = cichoreikoffie.
= sik; geit; (berl. aud))
w.
boonestaak (vrouw); magere knol; 3..n =
—s, — —
(ook) onzin. 8id'eten,
sikje, geitje.
8id/3acf, tn. —(e)s, —e = zigzag; 3., im 3.
laufett = zigzagsgewijze loopen. 8id'3cuts
little, W. = zigzaglijn.
8i'ber, m. —s = cider, appelwijn.
—tt = tijk.
w.
—n = geit.
8ie'ge, tv.
m. —s, — = (dak)pan; (bak)steen,
tegel. 81egetarbeit, = baksteenwerk.
81e'netbrennerei, w. = panne-, steenbakkerij.
81e'nelbact, = pannedak. We'nelbeder,
m. = dak-, leidekker. Wendel', to. —, —en =
steen-, pannebakkerij. 8ie'nelerbe, w. =
baksteen-, tichelaarde. Wegettarbe, =
baksteenkleur. 8ie'nellatte w. = panlat.
8le'gelmauer, w. = baksteenmuur. 8ie'nets
*nett, 1. = pannemeel. 8iegetnteifter, m. =
steen , pannebakkersbaas. 8ie'netofett, ttt. =
steen-, panneoven. 8lege1pflarter, 1. baksteenplaveisel, -bestrating. 8ie'netplatte, w. =
steen-, tegelplaat, tegel. 8ie'nelfetupPen, in. =
panne-, steenloods. 8ie'gelfteing m. = baksteen. 8ie'gelftreitter, m. = steenvormer.
= tegel-, tichelwerk.
We'nettoert,
8ie'nenart, W. = gehesoort; -acrd, -manier.
ate'gestartig = geitachtig.
Wegenllauge, 1.; •bart, m.; shod, m. = geitelioog; baard (sik); bok.
We'nen!Ifett, 1.: giteillt, 1.; /tut, m. = geitelivel;
-vleesch; -pout (ook breekijzer).
bie'ge nf (jig = met geitepooten. 81e'llettimar,
1. = geitehaar. 8ie'gentainer, m. —s, — =
zware, knoestige stok.
8le'nenIltirt, in.; gown, 1.; •fe, m. = geitell
hoeder; hoorn; kaas.
= jong geitje.
We'gentantnt,
We'nen'Illeber, 1.; smelter, m.; =ninth, w. =
geitellle(d)er; melker (een vogel); melk.
We'nenpeter, m. —s zie Mumps. 3ie'Renftall,
m. = geitestal, -hok. Weiner, tn. —a, —
weikaas.
8len'ter, m. —s, — = panne-, steenbakker.
8letrbant, W. = trekbank. aietrbar = rekbaar.
Wetrbarteit, w. = rekbaarheid. 8iet'bentet,
m. = (zuig)dot. Wet'brlide, w. = ophaalbrug.
Wetrbrunnen, m. = put (met ketting of touw).
m. — = (post.) verzorging, opvoeding;
ook = 3tecbe; in bie 3. geben = (bij iem.)
in huis doen, ter opvoeding geven. Weireilen,
1. = trekijzer.
sleben, ft. (b.) (id) 3ie1)e; 3og; 3Bge; 3iebel
ge3ogen) = trekken (UP). bie (block, an
ber Olocfe = aan de bel; einen bei, an ben
baaren, am 9locr; einen 3411; ben Degen;
einen Hagen; ein Gcbiff; .2eute an fill = menschen tot zich; bie 9.1ufmerffamfeit auf rid) =
de aandacht; einen aBecbfel; eitt 2os; gluten,
Zorteil, eine .eebre (een les), einen Gcbluf3
(besluit) aus etw.; bie alBur3e1 aus einen 3abl;
Zrabt; eine Qinte, Oren3e, $arallete; etw.
ftraff, fd)lef 3.); (ein 13flafter, ber Zee) 3iebt =
trekt; halen (bujy . einen aus bem Warier;
etw. aus ber ZaRbe; bie Staftanien aus bem
Weuer; bie Gonne 3le1)t Wailer; fid) etw. auf
ben bats; frembe 91rbeiter ins .2anb 3.); (Wein)
auf Wlafd)en3. = bottelen; einen (Ina ber
Silemme, ber $atfcbe, ber 93erlegenbeit 3. =
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I.

iem. nit de klem, de verlegenheid helpen;
(Stunten, (bentare) kweeken. telen; bie
same, ben Stang, mit bem 8. = (schaak)
de koningin, den koning verzetten; (einen
Oraben) graven; ber Ceb 3iebt = die slag is
raak, komt aan; einen Ind le1)eimnis 3. =
iem. in 't geheim betrekken, inwijden; in ben
Rot, in ben Gtaub 3. = in 't slijk, in 't stof
sleuren; (its# lIngifid) sleepers; einen lug
8ertrauen 3. iem. in vertrouwen nemen;
Vette 3. = kaarsen maken; (einen 9Nenfeten)
opvoeden, gewennen; (fcblimme Wolgen mut
rid)) sleepen; Raiten auf eitt 3nftrument)
spannen; einen bo y Oeritt 3. = iem. voor
't gerecht brengen; 3iebt = 't tocht, trekt;
es 3iebt mid) burl) alle Olieber = ik heb
trekkingen, 't gaat me door alle leden; a., (f.) =
trekken (bijy.: bie Gd)malben 3. nad) Silben;
bie Golbaten 3. burdj unfer Laub; in bie Wrembe
3., in ben Rrieg, ins Welt) 3. = te velde trekken);
gaan (UP). (bebattlen 3. mir burd) ben Rapt ; la13
mid) 3.); er 3iebt nad) It = hij gaat in 11, wonen;
bie 9ilagb 31e1)t ben 1. Oat = gaat den len Mei
weg, uit haar dienst; WO a.: (bie Zruppen) 3.
weftwrtrts = trekken naar 't westen; (bie
Zfir) bat rid) ge3ogen = is getrokken ; (ein 913a11,
Oraben) 3iebt fid) um bie etabt = loopt om de
stadt; ber deg 3ie1)t ficb in bie Lange er
komt geen eind aan den weg; bie erl)anb=
lungen 3. fid) in bie Lange = de beraadslagingen
worden gerekt, worden slepende gehouden;
vgl. %d)reI, lBetrad)t, erwagung, Waite,
Woigetung, Oetniit, bed)el, but,
fur3, lacberlid), Lange, Leber, 91at,
91ecbenfcbaft, erantwortung, Sergleid),
aweifel, e. a.
8ie'ter, m. —s, — trekker. Weterei', w. —,
—en = draad , buizetrdkkerij. 8ietyfeber,
tn. = trekpen. 8ietrtarntonita, w. = handharmonika. 8ietrtunb,
= trekhond.
Wetrtinb, 1. = pleegkind. Weirtraft, =
trekkracht. 3iet'lort, 1. = trekgat (draadtrekkerij). 8ielynteffer, f. = trek-, haalmes.
8iet'ututter, w. = pleegmoeder.
8ietrilpitafter, f.; ',probe, to.; stage, w.;
1. = trekilpleister; -proef; -zaag; -touw.
8ie'Oung, w. —, —en = trekking (van loten).
We'tung011lifte, w., 'plan, m.; -tag, m. =
trekkingsfilijst; plan; dag.
8ietr3ange, w = trek , nijptang. 8ie1j4eit, w.
= verhuistijd (voor gezinnen, dienstboden enz.).
Wet, f. —(e)s, —e = doel (van wenschen e. d.);
doelwit (bij 't schieten); (eind)doel; eindpaal
(bij wedren, reis e. d.); einde; (betalings-,
opzeggings)termijn, -tijd; 3a1)lung auf 3. =
betaling op tijd; ook = 3teItag; fiber bas 3.
binaus fcbief3en = zijn doel voorbij streven, te
ver gaan; id) ftellte mir bas 3iel = ik stelde
mij ten doel ; vgl. 9Ra f3, 3 w ed. siel'betouflt =
doelbewust, recht op 't doel afgaand. afelett,
fcbw. (I).) = mikken, aanleggen; doelen,
betrekking hebben (op), gericht zijn (op);
[kweeken, telen] ; bas fd)ien mir auf mid) gedat scheen op mij gemunt. 31e'Ier,
31elt
m. —s, — = mikker; man aan de schijf.
AMU& = doelloos. 3iet'punft, mikpunt.
8leticteibe, w. = schietschijf; mikpunt, doelwit (ook fig.). gieti rliOer = doelbewust, recht op
't doel af. Werttation, w. = eindstation.
8letitafet, w. = bord (op tramwagens e. d.).
verval-, betaaldag.
8ie1'tag, tn.
I. Went: mit 3. unb Gcbicf = met gepastheid.
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II. 3iem, m. -(e)s, -e = staart-, lendestuk,
sielnen u. = passers, gepast
zijn; (eine late Sprate) 3iemt ihm nicbt,
3iemt fit nitt ffir tbn = past hem niet; (er
tint ntcbt,) was fit 3iemt = wat gepast is,
wat past.
lende-, staartstuk (van
m. -s, wild); (gwst.) lijster.
sientlit = tamelijk, vrij; vrijwel, vrijgoed;
redelijk; er ift eh* 3 er (tie = een vrij groote
ezel; fertig = zoo goed als klaar; 3. jo grit
wie id) = bijna zoo groot als ik.
sie'pen, Ito). O.) = piepen; einen an ben
baaren 3. = aan 't haar trekkers,
3ier, w. -, - en = sieraad. 8ier'affe, m. =
fat, modepop, saletjonker; nuf(je). Sle'vat,
m. -(e)s, -e, 8., w. -, - en sieraad,
versiersel, versiering. 3ier'bengel zie 3 le r af f e.
8iev'buCtabe, m. = sierletter. 3ier'be, w. -,
sieraad, sie'ven, id)w. (1).) = (ver)-n
sieren; fist) = fatterig zijn, den fat, 't nufje
uithangen, preutsch, nuffig doen, zich aanstellen ; komplimenten maken ; vgl. g e 3 te r t.
3ieverer, w. -, -en = aanstellerij, gemaaktheid, affektatie. 8ierifelb, 1., sondes*, m. =
= sierlijk,
bloemveld, (bloeme)tuin.
= sierelegant, bevallig.
= pronklijkheid,
8Ierliefe,
stertje, geaffekteerd nufje. 3ieeting, m. -s,
-e zie 3ieraffe. 8ter'siaute, m. u. =
femelaar(ster). 8ieniftattie, w. = sierplant.
8ier'OupOe zie 3terlteje.
3iele = (volksuitdrukking voor) itfsife.
3ielet, m. -a, -, insiaub, w. = ziesel, eekhorenmuis.
3ieft, m. -es, -e = andoorn.
-n = cijfer; (in advertenties)
Sifter, w.
nummer. 3iffertitatt, 1. = wijzer-, cijferplaat.
bar=
&irferssinig = in (onder) cijfers;
Rale** = onder cijfers brengen. 8Ifferstietbobe,
= (muz.) cijfermethode. 3ifferfOliiffel,
m. sleutel (van een geheimschrift) 8iffers
f(#tift, w. = cijferschrift ; ook = =m ell) o b e.
- n = sigaret. 8tgaretten•
3igarefte, w.
etui, I., stalite, w. = sigaretteetui, -koker.
-n = sigaar. 3igar'resiab•
3igar're, w.
14siciber, m. = sigareschaartje. 8igariresi.
---aft§e, w. = sigaarasch. 8igar'resietui,
sigarekoker.
3igariresilltabrit, w.; .fabtitant, m.; .tifte,
w.; stuipier, m.; .1abesi, m.; -lager, u. =
sigarellfabriek; -fabrikant; -kistje; -schaartje;
-winkel; -magazijn e. d.
w. sigarepijpje; punt van
de sigaar. 3igar'resiftuminet, m. = eindje
sigaar. 3igar'rentaf4e, m. = sigarekoker.
3igetener, m. -s, - = Zigeuner. 3igesesiers
w. = Zigeunerbende. 31gesenerisi,
-, -nen = Zigeunerin. sigetettevilit =
Zigeunerachtig, Zigeuner...
3igesslierlltsiabe, m.; .tebesi, 1.; .ssitibrbesi, f. Zigeunerillinaap, -levee; -meisje.
sigeultertnatitg = Zigeunerachtig.
m., giveib, I. =
3igeulierliittratte, V3.
Zigeunerfltaal; -dans; -vrouw (Zigeunerin).
-n = cikade.
3itaibe, w.
31'tiess, q31. = wimpers.
8i1V3iev, m. -s, - 1. =
Cilicisch. 31114ium, 1. -s,
°Meier.
..3len = haren kleed, boetekleed.
-n platboomde schuit, praam.
3it'le,
-n = cymbaal, cymbel.
8luebel, m.
VAN GELDEREN,
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8itnibern, F431. = Kimbren. sim'brifth
Kimbrisch
Kimbrisch; 3 . . e
schiereiland.
&tuella*, $1. = kleinodien; kerkschat.
8imier', 1. --(e)s, -e, 8., w. -, - en =
helmversiering.
Winer, -a, - kamer, vertrek; een
40-tal (bontvellen); timmerhout; [gebouw];
(soms) beschoeiing van een mijnput. 8inilssers
arbeit, w. = timmerwerk. 8issilneragt,
bell, 1. = timmermansbijl. 81sn'ttierbrasib,
=
m. = binnenbrand. 8issemerbileble,
kamerbuks. 8itsiimerbeite, ID. zoldering,
plafond. 8IssissicreV, w. -, -en = timmerij,
('t) timmeren, timmerwerk, getimmer, timmermanswerkplaats. 81mIsicreistri*ung, w. kamerinrichting, meubileering, meubels.
merits**, ID. = reeks kamers, suite. 3inessier.
(*Odle, m. = timmermansknecht. 3inetitev.
gipsinaftif, vo. = kamergymnastiek.
8isn'ineriltiaubtvert, j.; sbelb, T.; xlefoling,
= timmerilmansambacht; -bout;
mane,
-mansleerling. ; -man.
3int'snerfisnastublverfftatt(...ftatte),tv.;guteiftev,
m. = timmermansilwerkplaats; -baas.
ilttement, idm. (b.) = timmeren; (met de biji)
behouwen. 8isn'inertita4, tn. = timmerwerf.
3issilnerPolter, m. meesterknecht. &sterner.
reibe, tv. = reeks vertrekken, suite. 3inenter•
Witt, I. = stuk timmerwerk; kamer-, salonstuk.
8isn'uiertier, w. = kamerdeur. 8inenterting,
w. -, - en = ('t) timmeren; getimmerte;
(mijnw.) beschoeiing. 8imissierberiterutig, w.
kamerversiering. 3*.mlnerivert, f. = timmer-,
houtwerk.
3isn'inet urn% zie 3imt ufw.
8issitievei! zie 3imperlitfett. =
preutsch, geaffekteerd; (bij 't eten) met een
vies neusje. 8istilierticbteit, w. - = preutschheld, geaffekteerdheid. sint'Oent, fcbw. (b.) =
preutsch doen, zich aanstellen. iissiOlertids
(Ibb.) = 3imperlidj.
3imt, nt. -(e)s, - e = kaneel; ook = Sillmbim;
3. macben zie 3 impern.
3iint'llbaussi, tn.; .bratintineisi, tn.; sfarbe, w.;
gerniO, tn.; .01)4, = kaneelliboom; -brandewijn; -kleur; -reuk (-geur); -bout.
3intEllionfertri.; , 51,1.; .01a4chen,f. = kaneelllbanket; -olie; -koekje.
3inttlitinbe, ; •rolyr, (qtauge, w.)= kaneelljbast; -pbp (pijp kaneel).
81Wbel(taft), in. -a = (een) lichte zijde.
3in'ge1, m. -a, - = singel (een bears; ringftw. (h.) = omgeven, aingent,
muur).
ik heb weduwnaarspijn.
Id)w. (I).): es singert
cingulum
8in'gutum, 1. -a, -a u. ..la
(gordel van 't priesterkleed).
8inf, I. u. tn. -(e)s = zink. 3int'arbeiter, =
zinkwerker. &Varna = zinkachtig. 8isit'.
Wed), I. = (zink)blik, zinkplaat. 3isit'bads, I. zinken dak.
8isat, w. - n, 8in'ten, m. - s, - = Land
(van vork, hark); (seherpe donne) rotsspits;
klaroen; (spott.) Lange neus; stuk in (z'n)
kraag). allele**, 211i. = zinken, van zink.
3intesiiff, m. -en, -en =
8inlettbitifer,
klaroenblazer.
zinkli1.; gfabrif, w.; .basibel, m.
erts; -fabriek; -handel.
Sinfotbpie.
3itit'boc§a4utg
gulfs = met tanden bezet.
8tistograiibie', w. = zinkografie. 8isitograbfi've,
47
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w. = zinkogravure. 3intottitne', m. = zinkotypie, zinkdruk.
1.; . ilberiug, tn.; .toeifl, 1. = zinkiloxyde; -bedekking (-laag); -wit.
tin. 8Intt i ftergtverf, 1. - tin3inn, I. -(e)s
mijn. 3inn'bledj, 1.
tin in platen.
3in'tte, w.
-n = tin(ne), bovenste rand.
4in'nern
tinnen, van tin. 8inn'ers, 1. = tinerts. 8intefolie, w. = bladtin.8inn'gieter,m.
= tingieter; 8ittn/grube, = tinmijn.8intt'.
Ruittuaren, q31. = gegoten tinnen artikelen.
4intettattig = tinhoudend.
3inno'ber, m. -s = vermiljoen, bergrood.
4inno'berrot = vermiljoen(rood).
3ittn'Olatte, w. = plaat tin, tinnen plaat.
3inn'inare, w. = tinwaren.
Sind, tn. -es, -en = heffing, cijnsz pacht,
huur; 3infen (soms 3ins) = rente, intrest;
(0e auf 3infen ausleiben, tun, geben, legen. =
op r. geven, zetten; 3infen tragett = r. opbrengen ; mit 3infen wiebergeben = met r.
teruggeven; Sins auf Sins = samengestelde
intrest, intr. van intr. sittlivbav = cijnsbaar,
schatplichtig. 3ittb'beret§tnutg, w. renteberekening. 3inO'bogett, m. = couponblad.
3inb'brief, tn. = leenbrief. bittlett, id)w. (b.) =
eimns, pacht, rente betalen; (winst) opleveren.
3in'tenberec§nung, ID.
renteberekening.
. = de
3inlettlauf, tn.: ber. 3. beginnt
rente begint to loopen
. 8ittlen4a/Onng zie
3ins3abiung. 8ittWerntei1igung, =
renteverlaging. 3i**6'erittrn10, f. = rentebesparing. 3in i teditn4, m., *Olsten, 431. intrest van intrest, samengestelde intr. 41**6'.
fret = vrij van intrest, renteloos ; 3. ausleiben =
renteloos leenen. 3inWfreiljeit, w. cijnsvrijheid, vrijdom van opbrengst. 3ittOluti,
m. = rentevoet. 3ittO'garantie, m. = rentegarantie. 31**6'groAett, nt. = belasting(penning). 31**61§aitn, m.: (rot, 3ornig) wie ein
3. = als een kalkoen(sche haan). 3ittWberr,
m. = grond-, pachtheer. 8inWtauf, =
loopende rente. SittWleifte, w. = talon.
aittalob = renteloos. 3110'nm/ter, m. u. 1. =
pachtmud.
= schatplichtig.
3inWIlver4nun g , W. ;
m.; .Itheinf in.;
.10einbogett, m.; stabelte, tr. = 'rente11(be)rekening; -voet; -bewijs (coupon); (-)couponblad;
iittb i tragettb = rentegevend. 8inWtafi, tn. ----vervaldag. 3inaltertuft, tn. = renteverlies.
3in6Incife
bijwijze van rente. 3ittEttntOer,
m.
rentewoeker. 3itt6laigung, w.
rentebetaling.
3ron, 1. -(s) Sion. 3iottiWmub, tn. =
Sionisme. 3ionift, nt. -en, -en = Sionist.
Vondlutic§ter, tn. = wachter van Sion, dweepziek geestelijke.
3itrfel, tn. -s, - = punt, slip, tip; er bat's an
alien 3..n = (ir.) hij is er achter; er far3t's an
alien vier 3.. n = pakt de zaak voorzichtig aan.
= met punten, gepunt. 3Wfautii#e,
tn. = slaap-, tipmuts. 3ipleitutt, I. = puntdoek. 4fOrlig zie aipfelig.
w.
-n = ui, look.
&it* (nrbb.) : er faun nicbt 3. fagen = kan geen
woord uitbrengen (van vermoeidheid e. d.);
ook = 3imperlid).
3Wtie,
-n = gewone lijster.
3W0erletn, I. -s = podagra, pootje, jicht.
3W0erteintrant, 1. = zevenbiad.
w.
-n, ibanin, M. = Siberische

pijnboom (in de Alpen en .Karpathen).
Wife,
= pijnappelklier. 8irlelitt§te, w.,
zie 3irbelbaum, tirne. 8ir'bel.
.fieter,
ttu%, tn. = pijnappel.
= cirka, ongeveer.
m. -s,
3irfarlien, 1. = Cirkassie.
- = Cirkassi gr. 5irtarlift4 Cirkassisch.
8tv'rel, tn. -s, - cirkel, kring, gezelschap;
passer; [band, diadeem]. 3iffelbein, 1. =
passerbeen. 3it'relbegen, tn. = cirkelboog.
iir'relfartnig = cirkelvormig.
w.
= cirkel(lijn). 1d)w. (4.) = loopen,
cirkuleeren; (met den passer) afpassen (ook fig.),
netjes, precies afmeten. girletrunb' = cirkelrond. 3irlefftige, m. = cirkelzaag. 8ftlets
fr4entel, m. = passerbeen. 3irleitiOut, tn. ----cirkelredeneering, vicieuze cirkel.
= punt van den passer.
8irfular', 1. -s, -e = cirkulaire. 3ftrular's
fOreibett, 1. = rondschrijven. 8ftfulation', tu.
-, -en = cirkulatie, omloop; in 3. feten =
in omloop brengen, laten cirkuleeren. 3idtt=
lationflant, w. = cirkulatiebank. 3ivfutie'ren,
film. (1.) = cirkuleeren. 3irfulier'ilefftt, 1.
cirkuleervat.
3ftruntfier, 1. -es, -e = cirkumflex, toonteeken.
3irftttpolneftertt, tn. = cirkumpolairster (in
de nabijheid van een pool).
- U.
8terttO, tn.
cirkus, rent aan,
paardespel.
&rot, Sirtt, Tn. -(e)s, -e zie 3irbel.
8ir'Oe, tn. -, -tt = cikade, krekel.
(b.) = tjilpen, sjilpen; piepen.
iirien'ittc§e Spiele = circensische spelen
(tn 't circus maximus van 't oude Rome).
4iOalpi'n(ife6) = cisalpijnsch.
3i10, tn. -es, -e = gesis, gefluister.
fcbto. (b.) fluisteren, mompelen. fcbw.
(b.) = sissen; (van water) razen, zingen.
8ittfriaut, tn. = sisklank.
ciseleeren.
4ifelieren, icbtn. (b.)
4i6teitlyettift4 = Cisleithaansch.
-s = urn, kistje.
w.
3ilten, tn. -s,
g rate, w. = cist-, goudroos,
zonnekruid.
-n
= regenput, regenbak.
3ifter'ne, w.
3ifterbiettler, tn. -s, - = Cistercienser(monnik).
m.
- zie 3iftenroie.
-n = citadel.
3itaberle, w.
3itat', I. -(e)s, -e = citaat, aanhaling.
8itation', w. -, -en = citatie, dagvaarding.
-n = citer. 3rtiterfeWiger,
w.
=Weller, m. = citerspeler.
4itie/ren, id)w. (1.) = (eine Stale) citeeren,
aanhalen; (3eugen) citeeren, dagvaarden;
((beifter) oproepen.
= zeer dringend.
= dringend.
8itrat',1. -(e)s, --e = citraat, citroenzuurzout.
3itrottat',
-(e)s = citronade (gekonfijte
citroenschil). 3itro'ne, w.
-n = citroen.
3itro'nettlitto4rer, m.; .eflett3, w.; =falter, tn. citroenlIperser; -spiritus; -vlinder.
bitroltentarbig, /gab = citroenkleurig, -geel.
3itrolten1151, I.; % Puffer ro. (tquettther, m );
=f of tn. = citroenliolie; -perser; -sap.
3itteltental3 zie 3itrat.
3itro'nettlifitnre, w.; .frftale, w.; ift§eibe. w.,
=nuttier, f. = citroenjlzuur; -schil; -schijfje;
-water (limonade, kwast).
w.
-n = waf,ermeloen.
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3ifterHaal, m.; . affe, m. = sidderilaal; -aap.
3ittereicig, xelpe, w. = tril-, ratelpopulier, esp.
aittetifitcft, m. = sidder-, trilrog. 3ittergoth,
f. = klatergoud. 3ittergraO, 1. = trilgras.
3itterig = beverig. iittent, fcbw. (1).) =
sidderen, trillen, beven; nor Wurtt, 9Ingft,
reube 3. = sidderen van ...; am gan3en
2eibe 3. = over zijn geheele lichaam beven.
3itteratutOPel, w.; =rode, m.; .itimme, tn.;
qua, m. = trillipopulier (ratelpopulier); -rog;
-stem; -register (tremulant).
3ittrig zie 3itterig.
3it'Wer, m. -s = zedoar, maagwortel; beutfcber
3. = kalmus.
311h tn. -es = sits, gedrukt katoen.
3it'3e, W. -, -tt = borstwrat, tepel.
I. shill' = civiel, burgerlijk; beleefd, net,
($reis) billijk, civiel. II. 3ibil', 1. -s =
burgerstand; -kleeding; in 3. geben = in
burger(kleeren) loopen.
3ibil'aften, $1. = civiele akten. 3ibil'atts
ilnutt, tit. = civiele eisch. 3ibi1'beantte(r),
m. = burgerlijk ambtenaar. 3ibil'bebürbe,
w. = burgerlijke overheid, burgerlijk bestuur.
3ibil'ebe w. = burgerlijk huwelijk. 3ibil's
geritftt, 1. = burgerlijke rechtbank, b., civiele
rechter. 3ibil/geric§tOof, m. = burgerlijk
gerechtshof. 3ibit'belm, m. = (bed.) hoed.
3ibil'gefeliburO, 1. = burgerlijk wetboek.
3ioil'ittgeniettr, m. = civiel ingenieur.
3ibilitation', w. -, -en = civilizatie, beschaving. aibilifie'ren, idpv. (I).) = civilizeeren. 8ibilift', m. -en, -en = burger,
partikulier, (niet-militair); kenner van 't burgerlijk recht. 3ibi/lauttner, w. = kamer voor
burgerl. zaken. 3itoillIage, w. = civiele aktie.
3ibil'ileibuttg, In. = burgerkleeding. 3ibit's
tommillar, nt. = burgerlijk goeverneur (in
bezet gebied). 3ibititifte, w. = civiele lijst.
3ibit'proiet, m. = burgerlijk proces. 3ibil':
Oroaetorbnung, w. = wetboek van burgerlijke
rechtsvordering. 3ibil'reott, 1. = burgerlijk
recht, civielrecht. 3itlirrec4t1itt = civielrechtelijk. 3ibillac§ett, q31. = burgerlijke
zaken. 3ibillettat, m. = burgerlijke kamer.
3ibirttaitb, m. = burgerstand; burgerlijke
stand. 3ibil'itattb6beautte(r), m. = ambtenaar
van den burgerlijken stand. 3ibil'itattb6=
register, 1. = register, van den burgerlijken
stand. 3ibit'traciit, w. = burgerkleeding.
3ibil'. uttb Strartammertt, $1. = kamers
voor burgerlijke en strafzaken. 3ibilloors
filiettbe(v), m. = voorzitter van den militieraad. 3ibiWntuO, m. - = burgerzin, -deugd.
30, m. = (bed.) afk. van Boologifcber Oar,
t e n in Berlijn.
3o'bel, tr. -s, - = sabel (flier en vel). 3o'bels
fang, in. = sabeljacht. 3o'beltnuff, m., .milig,
w. = mof, muts van sabel(bont). 3o'belOel3,
m. = sabelpels, -bont. 3o'beltier,f. = sabeldier.
3o'ber, m. -a, - tobbe.
3obiatalliOt, I. = zodiakaal licht. 3obtaitu6,
m. - = zodiak, diereriem.
3ole, w. -, -tt = kamenier, kamermeisje.
3iYgerer m. -s, -- = talmer, draler, zaniker.
50'flern, itto . (1).) = talmen, dralen, zeuren,
aarzelen; 3 Ogerttb = aarzelend, echoorvoetend. 36/geruttn, w. -, -en = getalm,
vertraging, aarzeling, langzaamheid.
Milling, m. -s, -e = kweekeling, leerling;
verpleegde (in een weeshuis e. d.); leerling, opvoedeling (in internaat, kostschool e. d.).

3oftweleit.

&Ube, m. u. 1. -(e)s = celibaat.
I. 3o11, m. -(e)s, 3011e = (in-, uit-, doorvoer)recht, tol(geld). II. 3o11, nt. -(e)s, -e =
duim; 4 3o11 breit (1!); jeber 3. eitt OeidAfts.
reifettber = op-en-top (every inch) enz.
3oWabfertiguttg, iv. = vizitatie (door de
douane). 3oll'amt, f . = douanekantoor.
3oll'atutlidi = douane... 3oll'attgabe, to. =
aangitte bij de douanen, deklaratie. 8oll'aux
getegettOeiten, FPI. = douanezaken, -formaliteiten. 3o11'attfttlag, m. = douanetarief.
3oll'attlefilut, m. = aan 't Duitsche tolgebied
aangesloten niet-Duitsche streek; toetreding
tot 't tolverbond. 3oll'auffe0er, m. = inspekteur bij de douanen. 3o11'beautte(r), tn. =
douanebeambte, kommies. 3oll'be0Orbe, w. =
douane. 3o1Vbeflaratiott, w. = douaneverklaring. 3oll'einuctipne, w. = ontvangst van
rechten. 3oll'eittnefivuter, m. = ontvanger van
rechten, kommies, tolbeambte, tolgaarder.
5ollen, id)w. (l.) = tol, rechten betalen;
(meest fig.) 91cbtung, Zanf, Elyrerbietung 3. =
achting toedragen, dank betuigen, eerbied
bewijzen; fterfennung 3. = goedkeuring
schenken, goedkeuren, waardeeren; vgl. l et=
f all. 3011'edlitruttg zie 3olibefIctration.
aoll'frei = vrij van rechten, tolvrij; (Oebanfen
firth) tolvrij. 3o11'freigit, to. = tolvrijheid,
vrije invoer. 3oll'freilebein, m. = bewijs van
tolvrijheid. 3o1Vgebiet, 1. = tolgebied. 3oll'x
gebiify, w. = recht(en). 3oll'aefeli, 1. douanewet. 3o11'grett3e, w. = tolgrens. 3o11'i)au4, . = douane(kantoor).
aott'botft = een duim hoog, duimdik; (fig.)
5oU'Ooc4'. 5611'liga .5 o 13 = duims hout.
3orlinie, w. = tolgrens. 3oll'infOettor, m. inspekteur bij de douane. 3oWtreuier, m. recherche-, douanekruiser. 3oIllutter, m. -recherche-, douanekotter. 3o1I'littie zie 3 obi
linie.
3oll'utat; 1. = duimstok.
3611'ner, m. --5, - = tolgaarder; (Bijb.) tollenaar. 3o1lItieberlage, w. = entrepOt. 3011'•
otlittung, w. = wet op de in- en uitvoerrechten.
3o11'paOiere, $1. = douaneverklaringen.
3oll'Oallievitteitt, .3ettel, m. = geleibiljet.
3°11'001, m. = tolpaal. 3ell'4ftit4tig =
belasting-, tolplichtig. 3ol1'Olicbtinfeit, w. -=
tolplicht. 30111#0litit, w. = tolpolitiek.
3o11'rebiliott, w. = vizitatie (door douane).
3oll'Ia1b m., =fate, $1. = douanetarief.
3oll'icijeitt, m. = tol-, douanebriefje. 3o11'.
f(tiff, 1. = recherchevaartuig, douaneschip.
Soll'leftreiber, m. = kommies. 30ll'Ilegel,f. ----belastingzegel. 3o1I'lpeitter, m. = entrepOtmagazijn. 3oIllOefett, $1. = (belasting-,
douane)kosten.
3oll'itab, m. = duimstok.
Soll'itemtml, m. = douanestempel; keur (op
gonad en zilver).
30l1'itod, m. = duimstok.
3o11'ftrafe, w. = boete (tolvergrijp). 3011's
itrate, w. = tolweg. 3o111treitigteitett, $1. kwesties over invoerrechten. 3oWitOtent, 1. =
systeem van in- en uitgaande rechten.
8oft'lltarif, m (stage, w.); . berbanb (xbevein),
m. = tollitarief (douanetarief); -verbond.
3oll'berittlut, m.: unter 3. = onder douanesluiting. 3oWbevtvag, itt. = tolverdrag, tolovereenkomst. Soll'Vertuaitung, w. = douaneadministratie, -bestuur.3olittleten,i. = donane(wezen).
47*
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Zie ook g.
3o'ne, w.
-n = zone, luchtstreek, gebied;
3o'nenenteigmtng, s eg4nolniation, w.onteigening par z8ne. 3o'uentavif, m. = kring-,
zonetarief.
800titir, m. -(e)s it. -en, -e(n) = zoOliet,
dierversteening. 3oolo'g(e), m. -en, -en =
zoOloog, dierkundige. 3oologie, w. -n =
zoOlogie. soolirgitt = zoOlogisch; 3.. er
Gatten = diergaarde. 80004Ut, m. u. 1. -en,
-en = zoOfiet, plantdier, dierplant. 3ootomie,
tn. - = zoOtomie, ontleding van dieren.
300f, m. -(e)s, 3Opfe (haar)vlecht, pruikstaart, staartpruik; top (van een boom) ; ein
alter 3. = een oude pruik; bie ,erren nom
3., bie berren 3opftrbger = de pedante, konservatieve lui, - de heeren van 't oude regime,
van den pruiketijd; (er tat einen) roes beet.
3oPrbaub, 1. = haarlint. 8opreube, = topeinde (van hout). 3o0rOaar, = staart-, vlechthaar. 3tWfig = pruikerig, ouderwetsch, stijf.
3o0rutenftb, m. pruik, ouderwetsch pedant
mensch. 8oeperiide, w. = staartpruik.
3oprittleife, w. = haarlintje, -strikje. 304'
ftil, m. = pruikestijl. 3opftreiger, m. =
staart(drager), Chinees; vgl. 3 opf. 3oortunt,
1. -(e)s = pruikebende, pruikerigheid.
= pruiketijd.
800fleit,
-(e)s = toorn, drift, gramschap;
3orit,
vgl.
ate. 8orn'anfaU, m. = aanval van
drift, van toorn. 8orn'au4bruth, m. = nitbarsting van drift, van toorn. 3ont'entbranut =
in toorn ontbrand, ontstoken. sortgaliftettb =
gloeiend van drift, van toorn. =
toornig, driftig. aovnintiitig = oploopend,
opvliegend. 3ovit'vebe, t v. = toornige rede.
3ovu'rute, tn. = roede des toorns. Aortf•
P4naubeub snuivend, brieschend van
drift, van toorn. iontivettern, fttn. (b.) =
razen, woedend bulderen. sentiviitig =
woedend van drift.
8ovon'itev, m. = Zoroaster (Oud-Perzisch
godsdienststichter).
3o'te, w. -n = vuilheid; vuile onkiesche
praat, grap; 3..n relf3en = schuine, vuile
moppen tappen. airten4aft, ioitig = veil,
onkiesch.
ot'te, w. -, -n = haardot, -vlok, -bosje;
kwast(je); ook = 3eite.
I. 3ottel, m. -s, - = sloddervos; (plant)
waterdrieblad. II. 3ot'tel, -, -n zie
3otte.
8ofteibtiv, m. = ruige beer. 8ottethavt, m. ruige, lange vlokkige baard. 3ottelblume,
=
waterdrieblad. 3ottetei',
-, -en = getreuzel, getalm; gedraaf, geloop. 8ofteltytar,
= verward, ruig haar. 3oftelig = ruig,
verward. 3ofteltoOf, m. = ruige bol, raagbol.
3otteInttiOne, to. = ruige, verwarde manen.
aottetn, fcbtn. (b.) zeuren, treuzelen;
sjokken, zeulen. 3ottig = ruig, harig.
zie 5 ottelig.
851u6, m.
jaar-, parallelklasse,
. .ten
afdeeling.
a. Z. = 3um Zeit: ten deele, deels.
3tr. = 3entner: centenaar.
I. au, 43riip. mit Zatin = te, ter, ten, tot en
andere voorz.; sours ook zonder voorz.; to (er
wobnt au (in) Olen, term 91 3u (in) a3erlin;
3u baufe fein, bleiben; au Wallet unb 3u Qanbe;
au 8ett(e) liegen, 3u l3ferbe fteigen, 3u le1be
3ieben; 3u Wtt13, 3u 13fetbe teifen; einem 3u
iem. te
.eetbe gebett; einem 3u Wilf3ett fallen

voet vallen; wie ift bit 3u nute? = hoe ben
jij te moede? hoe voel je je? bie baare Rebell
ibm 3u m3erge; 3u trunbe gebett, rid)ten; Bur
Oeitte gel)en; 3u bem tnbe = te dien einde;
es fommt bit 5u Mute; einen 5u Maft laben);
te of om to (it beetle mid), 31)nen 3u melben;
(bas baus ift) 5u nerfaufen = te koop; er ift
nid)t 3u ipteten., es ift id)wer f idj Itt entfcblief3en;
id) babe ben 91uftrag bas 3u iibergeben; id)
ertrage es nid)t leiben 3u feben); om to (3u
aft aunt beiraten; es ift 3um 91afenbtnetben,
nid)t 3um 91us1)alten; ¶3apier 3um Stteiben);
ten (3u ( ttbe gebett, fommen, bringen; mit
3um Trot = mij ten spijt; Bum Oeftett ber
%men; etw. 3um beften geben); ter (einem
3ur Seite fteben, 3u Marne bringen; 3u beraen
gel)en = ter harte gaan; 3u ebrett meines
Wteuttbes; 3um robe verutteilen); ter, op (3ur
See); tot (von Stopf 3u Wtt13; Don aus 3u
baus; non %ag su Iag; 31.1 einem ipteten,
reben, fagett, beten; 2 netbetit fid) Bu 4 wie ;
id) tue bas 3u beiner $etubigung, 3u meiner
erbolung; 3ur bilfe beret; es geteitt au beinem
15Iftcf; mit But Oeftiebigung = tot mijn bevrediging; es with But Qaft; banf 3u Galen
netatbeiten; 3u Orel netfoten; (er bat es) 3um
$tofeffer (gebtatt) = tot prof. ; einett 3um
%bgeotbnetett ttetblen, Bum &but ernennen,
3u feinem ateunb macben, 3um Oeifpiel
nebmen); aan (5u = aan 't voeteneinde ;
einem 5u Wil13en liegen = aan iems. voeten
liegen; (id) bin) gt tnbe = aan 't einde; 3ur
9letten, 3ur Qinfen = aan de rechter, aan de
linker hand; 5u vid) gef)en); bIJ (3ur banb;
3u Zutettben; fomm 3u mit; fete bid) 3u mit;
3um (bfiicf = bij geluk; 3u 3eiten; lege bas
Gelb 3u bem ilbtigen; ftecfe es 3u bit; Waft
3um $tote); in (3tt lelbe liegen; Bit 9Infang;
3u jener 3eit; Bur 3eit bet Rteu33iige; met (3u
Dagen = met een rijtuig; 3u Ditent, 3u
$fingften, 5u Weibttatten; im tllergleid) Bit bit;
id) gratuliere bit 3tt beinem (bebuttstag); naar
(gel)e 3um t8ater, 3um Ziteftot, 3ur .Stitcbe, Bur
Stule, 3um %benbmabl, But bodmeit, su
Jett; 3tt aBeitte, 3u 3iere gef)en = naar
't wijn-, 't bierhuis gaan; 3u Stopfe fteigen);
naar, tot (ficb 3u einem wenben, febten, neigen;
Bu einem auffcbauen; bie ¶lugen 3u einem
aufftlagen); op (3u betielbett Stunbe; But
lin3eit = op een ongelegen tijd; 3u Q3obett
(liegen, fallen) = op den grond; 3u ¶3apier
bringen; (bie gtacbt) nom l reitag 3um Gonna,
benb = van Vrijdag op Zaterdag); per (3u
Stiff, 3u alagen); tegen (5u 2 Guibett bas
Zutenb); uit (er tut es mit Buliebe = uit
liefde voor mij); voor (But betifte; aus Wteunb.
fcbaft 3u ibm; es taugt 3u nidjts; (tnir
I)aben aid auf) au morgen = voor morgen;
zonder voorz.: But %bet laffen = ader laten;
3ur Ziit, 3um Wenftet, 3um baufe binaus =
de deur, 't venster ('t raam), 't huis uit; But
3eit = tegenwoordig; 3u 9Ylittag, 3u 9Ibenb
ipeifett = 't middagmaal, 't avondmaal gebruiken ; 511 unterft, 3u oberft = onderaan,
bovenaan; Bu 3roeiett = twee aan twee, met
zijn tweeen; 3u Stiff gel)en = scheep gaan;
3u ebener etbe = gelijkvloers; Bum 9tetten
feben = toezicht houden; 3ur 9tot desnoods;
fit 3u Zobe Iaten, gramen = zich dood lachen,
kniezen; einen Bum .SAtiippei fcblagett = iem.
lam slaan; (es get)t il)m) nid)t 3um beten = niet
al te best. II. 38, 91bn. = toe, te; ab uttb 3u =
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Zie ook S.
of en toe; van tijd tot tijd; (bte ift) toe,
dicht; nad) 5aufe au = naar huis toe, in de
richting van ('t) huts; nad) 9lorben au = in
noordelijke richting; nur au! immer 3u1 =
vooruit maar!; 5u yid, 5u gror3 = te veel, te
groot.
3ualferlievit'; ste4t' = ('t) allerileerst; -laatst.
3ua'be, m. --tt, —n = Zouaaf.
au'bauett, fcbw. (1).) = toe-, dichtbouwen; er
bij bouwen. 3u'bebOv, —(e)s, w. — =
toebehooren, wat er bij behoort; bijgebouwen,
annex; (bij naaister e, d.) verschot; onderdeelen (v. machine e. d.). 3u'bebOrteile, 131. =
onderdeelen (machine e. d.). attleiben, it. (b.)
= toebijten, -happen; wader 3. = flunk eten.
itt'berotnutett, ft. (b.) = (een deur) toe-, dichtkrijgen; (lets) toekrijgen, (op den koop) toe
krijgen.stebettant(f)t, 'basalt* = bijgenaamd.
3u'bev, m. —s, — = tobbe, kuip.
ittleveitett, fdpp. (1.) = (toe)bereiden. 3u'be•
veituttg, ro. = (toe-, voor)bereiding; toebereidselen. iu'bitligen, fcbto. (f).) = toestaan;
vgl. milbern. 5u/bittbett, ft. (1).) = toebinden,
sluiten; einem bie 9.iugen 5. = iem. blinddoeken,
iu'bialett, rt. = toe-, dichtblazen; uit alle
macht blazen; (einem etw.) toefluisteren,
inblazen.
fd)to. (u.)
knipoogjes
geven. au'bringen, (1).) = (vermogen,
kinderen) aan-, meebrengen; (tijd) doorbrengen;
einem einen Zrunf, es einem 3. = op iems.
gezondheid drinken; augebracbte $tinber =
kinderen uit 't eerste huwelijk. 3u'bvingev,
m. aan-, overbrenger (beide ook van zaken);
koppelaar. su'lbvoden,fcbto. (I).) = (geld e. d.)
inbrokkelen; elm attaubroden baben = lets in
de melk te brokkelen hebben. 3u'brot, =
(bij 't eten) wat er bij, lets toe. au'bviittett,fdp.
(1.) = toebrullen. gu'bubbeitt, fd)w. (b.) =
volgooien, volscheppen (met aarde).3u'imile,
w. bijdrage (biz, in de kosten van de mijn;
ook fig.); 3. geben = bijstorten.
attOt, — = fokkerij (van dieren), kweekerij
(van planten), teelt (van dieren en planten);
tucht; zedigheid, kuischheid, ingetogenheid;
(orig.) mauler van doers, gedoe; in alter 3. unb
ebrbarfelt, in alien 3.. en = in alle eer en
deugd; eine toile 3. = een dolle boel; [ber
edytfe 3. = de schapen, de kudde].
ftw. (1.) (dieren) fokken; (planten)kweeken;
(dieren en planten) telen. m. —s, —
= fokker, kweeker.
$1uOtbau6, = tuchthuis(straf). 31tdit'baud•
bivertov, m. = tuchthuis-direkteur. 3tbt'.
bauOgefattgene(v), 3u4V4Attalev, m. —s, — =
tuchthuisgevangene, -boef, tuchteling. 3tti§t'.
baubitrafe, w. = tuchthuisstraf. $tuttbaub•
hater, m. = tuchthuisdirekteur.
aucbt'bengit, m. = spring-, dek-, fokhengst.
010in = zedig, kuisch, ingetogen.
fd)w. (b.) = tuchtigen, kastijden. =
zedig, kuisch, ingetogen. 34drtigung, w. —,
---en = tuchtiging, kastijding. 3u4Clattb, f. =
kweek-, fokland.
nt. —s, —e zie
3ucbtbetusfer. aut§tio0 = tuchteloos. 3u4t's
tofigteit, — = tuchteloosheid. 3uc4t'm
ttteiftev, m. = tuchtmeester. 31u§t'utittel,f. =
tuchtmiddel. 3utbt'4iferb, 1. = stoeterij-,
fokpaard.
to. = korrektioneele
politie. 3u4tvute, w.
tuchtrocde. 3u4t's
fcbaf,
= rasschaap. 3tubt'li§tvein,
zeug, moederzwijn. 31u§tItier,
3u4titute, ID. = veulenmerrie. 3u4rtier, 1. =

fokdier. 3firftluttg, w. , —, —en = fokkerij (van
dieren), kweekerij (van planten), teelt (van
dieren en planten). 3tbt'bieb, 1. = fokvee.
3u4ftvabl, w. = teeltkeus; natiiriite 3. =
natuurkeus.
3ud, m. —(e)s, —e = schok, ruk; im 3. —
in een wip; g! = hurl! wip!
3uclettvab, = sukkeldraf; im 3. = op een s.
I. suelen, !dm. (1).) : (met de wenkbrauwen)
zenuwachtig trekken; (ingewanden) trillen;
Mite, etrablen), flitsen; es audt mir in ben
Oliebern ik heb trekkingen in de leden;
Spott Budt um leinen Buttb = hij heeft een
spotachtigen trek om den mond; vgl. 91d)fe1.
II, 8urreft, 1. —s = trillen, trekken, trilling,
trekking, schok.
fd)w. (1.) ---- zwaard e. d.) trekken.
3ue'rev, m. —s = sulker. 3ueleva#fet, m. =
zoete appel. suclevartig = suikerachtig.
3uelevbilder, m.
sulker-, banketbakker.
w.
3ue'revIlbau, m.; sbilbung, w.;
suikerllkultuur (-bouw); -vorming; -peer.
3uclerbillett, 1. = billet dour. 3uelerbobne,
w,
boon; suikerboon. 3uelerbrot,
=
banket, suikergebak; suikerbrood.
3uelevIlbitcble (.bole), W.; .evbfe, w. = suikerllpot (-vaas); -erwt (bruidsuiker).
3uclevIffabvitation, to.; sfai, 1.; sform, w.;
-gait, m. = suikerlIbereiding; -vat; -vorm;
-gast.
3uelevi!gebadeue(b), 1.; gielcbutad, m., "au ,
m. = suikerlIgebak; -smaak; -glazuur.
atteferOaltig = suikerhoudend. 3uelerbut, m.
= suikerbrood. 3uclerfaub(i§), m. = kandij(sulker). 3uclerfixtb, 1,
lieveling; bedorven kindje.
3ue'reviltvattfbett, w.; smattbel, w. = suiker11ziekte; -amandel (-boon, bruidsuiker).
= meelsuiker.
Suclevutebt,
3ue'reviluteione, to.;
m.; .tniible, w. =
suikerlimeloen; -meter; -molen.
3tteferutunb,
= zoete mond, lief mondje.
suefern, icbt13. (1.) = suikeren.
3ueleviliqtattiuttg, tv.; .0144cbett,1.; .raffittevie,
w.; .vobv,1. = sulkerlIplantage (ook: -kultuur);
itabletje ; -raffinaderij; -riet.
3uelerrfibe, to. = (suiker)biet, beetwortel.
3uelevillarbett, q31.; glatt, m.;
w.;
.febote, w. = suikerlIgoed; -sap; -vaas (-pot);
-erwt (-peul).
3uelerlifieber, m.; •ftebevei, w.; •fivuO, m.;
sitettget, m.; .ftoff, m. = sulkedraffinadeur,
-raffinaderij; -stroop; -stokje; -stof.
guelevitonaltig = suikerhoudend. auefer.
= suikerzoet (ook fig.), bloemzoet.
3neterlitoarest, 131.; -Wafter, 1.; -tvein,
—
suikerlIwaren (konfituren); -water; -wijn.
3uelevlitoevf, 1.; qattge, to.; sitviebad, m. =
suikerlIgoed; -tang; -beschuit.
3udlufb m. hanetred, -spat (gebrek aan den,
paardepoot). 3uclung, w. —, —en = (zenuwachtige) trekking, stuiptrekking,
su'bantnten, fcbt1). (1.) = indijken. au'bedeu,
fcbto. = toedekken; afranselen; bedriegen;
toetakelen; onder de tafel drinken; augeb edt
fain = een stuk in zijn kraag, 'm om hebben.
lubeue = bovendien, daarbij, daarenboven.
3u'bentett, unr. (1).) einem elm. = ieni, lets
toedenken, voor iem. lets bestemmen. $u'.
bung, m. = aandrang, toeloop, au'brangen,
fcbto. (1).) = op-, toe-, naderbijdringen.
bvebett, Rim. (b.) = toe-, dichtdraaien; (einem
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ben Widen) toedraaien, -keeren. Au'bringlicft =
opdringerig, lastig, overgedienstig. 3u'bring=
ticWeit, w. = opdringerigheid enz. au'briidett,
film. (b.) = toedrukken; eitt 9luge 3. = een
oogje toedoen.
3u'efilnen, id)to . (t).) = toeeigenen; (einem etw.)
toeschrijven, toekennen; (iem. een boek e. d.)
opdrageri. 3u'eigner, m. —s, — = opdrager.
3u'eignung, w. —, —en = opdracht, toeeigening. au'eitett, fd)to. (1.) = toeijlen, -snellen
(auf einen: op iem). iueittatt'bev = naar, bij,
tot elkander. in'errettnett, unr. (1.) = (iem.
een prijs) toekennen; (gerechtelijk) toewijzen;
einem eine Strafe 3. = iem. tot een straf veroordeelen. suerft' = eerstens, in de eerste plaats,
ten eerste; 't eerst, eerst; gleid) 3. = onmiddellijk bij 't begin; wer 3. I ommt, mabit 3. = wie
eerst komt, eerst maalt.
3ultichein,id)ro . (1).) = toewaaie(re)n. Aulatyren,
ft. (1).) = door-, voort-, oprijden; fabr(ert Sie)
3u! = vooruit (koetsier) ! a., (f.): auf (9Iff.) 3. =
---- op iets toeschieten, -rijden. 3ulatot, ID. —
toegangsweg. &Jail, m. = ('t) toeval, lot;
toeval(ligheid); (ziekte) (de) toeval, aanval;
burd) 3. = bij toeval; eitt wibriger 3. = een
ongelukkig toeval. an/fatten, it. (1.) = toe-,
dichtvallen (van deur, oogen e. d.); ten deel
vallen. iuliitlig = toevallig. aulailigertueile
= toevallig(erwijs), bij toeval. 3ttliilligteit,
tu. — = toevalligheid. aulatten, fd)ro. (b.) —
toe-, dichtvouwen. attlertigen, fd)ro. (b.) —
toekennen, doen toekomen.
5u'ileciiten, ft. (1i.) = toe-, dichtvlechten. Au'=
fatten, fdro. (b.) = toelappen. att'ffiegett, It.
(f.) = toe-. dichtvliegen; (auf einen: op iem.)
toevl. anitieten, ft. (f.) =toevloeien, -stroomen ;
toekomen, ten goede komen; (ber sad)) flief3t
bem Strome 3u = vloeit naar den stroom; einem
etw. 3. laffen = iem. jets doen toekomen, jets
bezorgen. 4rt'flaten, Rim (b.) = op een vlot
aanvoeren, brengen naar. 3ultuttt, Iv. —
toevlucht, wijk(plaats). 3tatucbtdbafen, m.
toevluchts-, noodhaven. 3u'iltubt4ort, m.,
ftiitte, w. = toevluchtsoord , wijkplaats.
3u'ituVI, m. — ('t) toestroomen, -vloeien, toevoer, -vloed; bijrivier. 3u'fittfigraben, .!anal,
m. = toevoerkanaal. 3u'fittfirobr, I . = toevoerpijp. 5u'ftiiftern, icbto. (b.) = toefluisteren.
int °Vac, q3retp. (mit norangeftelltem Zatin ob.
folgettbent Oenetio) = volgens, tengevolge
(van); bem Sefebl 3. = volgens 't bevel; 3.
bey Q3efebls = tengevolge van 't bevel.
3nfrie'ben = tevreden, voldaan; mit. .. 3. fein
= tevreden zijn met, over ... ; id) bin's 3. —
ik vind 't goed, ben er tevreden mee ; lid) 3.
geben = tevreden, getroost, bedaard zijn,
geduld hebben, zich tevreden stellen; id) gebe
mid) 3. = -(ook) ik heb er vrede mee; einen 3.
laffen = iem. rust laten. 3ufrie'bentteit, w. —
= tevredenheid; Sur 3. (4 en.) = tot, ten
genoege (van); 3. get)t iiber 91eicbtum = t. gaat
boven rijkdom. sufriebenftelten, idp). (b.) =
tevreden stellen, bevredigen. 3tt'frieren, ft. (f.)
= toe-, dichtvriezen.
5ttliigett, Id)w. (b.) = (er) bij voegen; einem
Scbaben 3. = iem. schade veroorzaken, toebrengen, berokkenen, iem. benadeelen; (einem
eine IBeleibigung) aandoen, toevoegen. 3ulttbr,
w. —, —en = aan-, toevoer; bie tacbentlid)en
3.. en = de wekelijksche aanvoeren. inliiOrett,
Id)m. (1.) = toe-, aanvoeren. 3ttliiitrung, w. —

toevoer. ittliiiten, icbm. (1.) = vullen, dempen ;
bijvullen.
3itn, m. —(e)s, 3iige = tocht (van een Leger,
doortocht, marsch; trekking van lucid); loop (van
wolken, een gebergte, een weg); ('t) trekken (van
vogels); stoat; legerafdeeling, peloton; zwerm
(sprinkhanen, kraanrogels); koppel (trekossen);
(spoor)trein; trek, haal (van pen of potlood);
streak (van 't penseel); trek (in 't gezicht, om
den mond, van 't karakter; met een net); drang
(des harten) ; groeve, kanneleering (in zuilen e.d.);
trek (in een kanon); teug (uit een glas bijv.);
zet (in 't spel); (trek)koord (van gordijnen,
van de bel); zuiger (van een pomp); register
(van een orgell; id) bin ant 3. = (schaak)
ik met zette,n; nut einen, in einem 3.(Ieeren)
= in ben teug; einen auf bem 3. Oben = boos
op iem. zijn; (3ebn Stunben) in einem 3. =
aan een stuk; in groben, fur3en 3ilgen = in
groote, korte trekken; in 3. fommen = op
slag, op gang, op dreef komen ; er ift int {viten
3. = goad op streak; (bie $eratung ift) inn
p ollen 3. = in vollen gang; in ben letten3iigett
Heger'. = op sterven liggen; (bar Efen) bat
feinen 3. = trekt niet; einen 3. tun = een
zet doen, een teug nemen; 3. nut 3. = leer
om leer, gelijk overgeven, oversteken, (hand. ook)
geld (ook boter) bij de visch.
3u/gabe, n). = toegift.
3ug'abIttliefier, m. = tochtband, -lat. 3ug'
anteiie, w. = trekmier.
3u'gang, m. = toegang. (5u'glingig), 5u'giing.
litt = toegankelijk, genaakbaar; aan to
komen, verkrijgbaar ; leid)t 3. = gemakkelijk
to naderen, lieht genaakbaar; einem etw. 3.
mad)ett = iem. den toegang gemakkelijk
maken, maken dat iem. jets kan krijgen, van
iets kan genieten (van een kunstwerk bijv.);
bas ift mir nid)t 3. = (ook) daar is voor mij
geen aankomen aan. 3ttigiinglitbfeit, to. — =
toegankelijkheid, genaakbaarheid.
3ug'attrer, m. = trekanker. 3ug'artifel, m. =
lokaas, -vink. 3ug'banb, I. = trekband;
muuranker. 3ug'briitte, tv. = ophaalbrug.
&u'gebett, It. (b.) = (op den koop) toegeven;
toegeven, -staan, -laten, erkennen; (in 't kaartspel) bekennen. juge'gen = aanwezig; bei
etru. 3. fein = bij iets aanwezig, tegenwoordig
zijn. 3u'ge)4eiratet = aangehuwd, -getrouwd.
au'gett(e)n, It. (1.) = toe-, dichtgaan, gesloten
worden; (ordelijk, zonderling enz.) toegaan;
(auf einett) toe-, afgaan; tftd)tig 3. = flink
voortloopen; (wie ift bas) 3ugegangen? =
gebeurd, gekomen, gegaan? bas gebt nid)t
mit red)ten Zingen 3u = dat is niet in den
haak, niet pluis; es mate mit bem Zeufel 3.
menu ... = daar moest de duivel achter zitten, als ...; (ber Q3ericbi) ift mir 3ugegangen =
is mij geworden, heeft mij bereikt; einem
etw. 3. fallen = iem. lets doen toekomen.
31030erin, u). —, —nen = helpster, werkvrouw. 3u'gebOr zie 3ubebOr. itt'nebbren,
fd)w. (b.) = toebehooren. itt'gebbrig = bij-,
toebehoorend. 3u'geitbrigieit, w. = ('t) toebehooren ; saamhoorigheid. 3u'acipla1, m. =
werkhuis (vql. 3ugeberin). 3n/getttaPft =
(eig.) toegeknoopt, (fig.) gesloten, terughoudend, gerezerveerd.
3ii'gel, m. —a, — = teugel, toom, breidel;
am 3. fiibren = bij den teugel voeren, leiden;
mit verblingtem 3. = met lossen teugel;
(feittem 3orn u. a.) ben 3. fobief3en fallen = den
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teugel vieren, den vrijen towel laten. sii'gettod
(eig.) zonder teugel; (fig.) teugel-, toomeloos,
ongebreideld, onbeteugeld. 311'nellofigfeit, w.
= teugelloosheid. fd)w. (b.) =
teugelen, den teugel aandoen; beteugelen,
breidelen, intoomen.
itegettatutt = bijgenaamd. iu'gefeltett, fd)w.
(b.) = tot deelgenoot, tot makker e. d. nemen,
geven; voegen bij; (einem einen anbern) ter
zijde stellen. iu'gefOittt = puntig, scherp
(ook fig.), vgl. 3uipiten. Au'gettattbetter.
utaliett = zooals toegegeven is, zooals iedereen
toegeeft, zal toegeven. 3u'geftentbnid, 1. —
koncessie, toestemming, toegeving, erkenning;
einem 3ugeitiittbniffe macben = iem. koncessies doen. Au'gefteb(e)u, uttr (b.) = erkennen;
toegeven, toestemmen; (r.) toekennen. iu'getan
= toegedaan, genegen.
3ugliibre, tv. -- pont. 3ugleftigfeit, w. =
trekvastheid. 3ug'fiftf), m. = trekvisch.
3ugliibrer, m. = hoofdkondukteur (van den
trein); pelotonskommandant. 3tte'garst, 1. —
trek-, sleepnet. 3ug'grabett, tn. = tochtsloot.
treksprinkhaan.
3ug'bettictrede, w.
ft. (1.) = bijgieten; toe-, dichtgieten.
Att'gig = tochtig.
iu'gittern, Id)w. (b.) = sluiten (met een hek,
met tralies), tralien.
3uglotttaft, m. = trekkontakt. 3tortraft,
w. = trekkracht; aantrekkingskracht. Aug'.
friiftig = in trek (zijnde), in den smaak
vallend. 3ugleber, 1. = elastisch le(d)er,
trekleer.
AugleirO' = tegelijk, terzelfder tijd, tevens.
3ug'Illeine, to.; .led), 1.; =tuft, w. = trekillijn
(sleeplijn; ook noodlijn aan den trein); -gat
(tochtgat); -lucht (tocht).
Augliiftig zie 3ugig.
3ug'lltuaftbitte, w.; ouittef, 1.; otetb 1.; .0(04,
m. treklimachine; -middel (ook: lokmiddel);
-net (sleepnet) ; -os.
3uglierfottal, 1. = treinpersoneel.
3ug 'llOterb, 1.; .Offaiter, 1.; =probe, w.
trekbaard; -pleister (ook fig.); -proef.
Au'atabett, ft. (1).) = toegraven, volgooien
= toegrijpen,
(met aarde). &u'greitets, ft.
toetasten; greifen Ste nur 3u = tast maar toe,
bedien u.
3ug'rieutett, m. = trekriem, streng (van 't
paard). 31tg'roOr, 1. ventileer-, trekbuis,
trekpijp. 3ug'rolle, w. = katrol.
Augrutt'be: 3. geb(e)n, legen of m. = tegronde
gaan, leggen enz.; vgl. ffirunb.
w. = trekzaag. 3ug'Ittatter, m. =
trekschakelaar. 3ug'idittur, m. = koord, riem.
3114111eil, 1.; s itattge, w. = trekiltouw; -stang.
3ttgltiefel, m. = bottine, laars(je) met elastiek.
dug' ftud, 1. = stuk dat trekt, kasstrtk. 3ittetau,
1. = sleeptouw; ophaal-, hijschtouw. 3ug'tier,
T. = trekdier. 3ftglefegrapb, m. = treintelegraaf.
toekijken. Auguttltett,
su'gudett, fcbw. (b.)
zie (unit. Attgule zie 311 gute bij gut I.
iugutertetif = ten langen laatste.
3ug'berfOtitttug, w. = treinvertraging.
1.; m. = treklIvee; -vogel.
Auglueife = in troepen, in zwermen; in pelotons.
3ugluittb, m. = tocht, trek.
Au'Otifettt, fd)w. (b.) = toe-, dichthaken. Au'.
bafett, fd)w. (b.) = toe-, dichthaken. Au'.
batten, R. (1.) = toe-, dichthouden; mit

einent 3. 't met iem. houden; auf (fill.) 3. =op iets toe-, afgaan, aanhouden ; (gwst.) (van
een schuldenaar) zijn woord houden, goed
van betalen zijn; fhb A. = geen tijd verliezen,
zich haasten. 3tefreifter, m. —s, — = souteneur.
3tebtifteritt, w. —nen = bijzit. aulican=
mere, icbw. (1.) = toe-, dichthameren. Attlyth'.
ben: 3. tommen = in, onder de hand komen;
3. bes bean 91% den Heer NN in handen.
Au'biingett, fd)w. (1).) = toe-, dichthangen,
bedekken. Aulytuett, R. (1) .) = behouwen;
toeslaan, er op loshouwen, -slaan. Attbauf —
bijeen, bij elkaar. itebefteitt, fd)w. (b.) toe-,
dichthaken (met haakjes). Att'Oeftett, icbto.
(b.) = toe-, dichthechten, dichtnaaien. Au'.
beifett, icbw. (1.) dichtgaan (van wonden).
au'beiratot, fd)w. (b.) = aanhuwen, -trouwen.
Attlierric§ett, fd)w. (b.) = toesnauwen, -bijten.
3u1)irfettaftme, w. — = (be)hulp. inbittlerft
achteraan, 't laatst. Attliortbett, fd)w. (b.) =
toeluisteren. AuVrett, rcbw. (b.) (einem) =
(naar iem.) luisteren. 3u'bbrer, m. —s, — =
toehoorder. 3u'büreritt, w. —, —nett =
toehoorderes. 3uVrerrauut, m. = vertrek
voor de toehoorders, zaal, auditorium. 31e.
barevfMaft, w. = toehoorders, gehoor, auditorium, publiek. 3ubiillettabute zie 3 u1)11.
fenabme.
3ui'berfee (spr.: zoj . .1, w. = Zuiderzee.
ittlaudnett, .jubefu, id)m. (b.) = toejuichen,
toejubelen; Leif aII 3. = luide toejuichen.
aulebren, 1d)w. (b.) = keren, vegen naar;
(einem ben 9iiicfen) toekeeren. Atereilett, fd)w.
(I)) = toepennen, -pinnen; auf einen 3. = op
iem. losranselen. Aulitten, fd)w. (b.) = toe-,
dichtlijmen. aullapOett, fd)w. (b. u. 1.) ---toekleppen, -flappen, sluiten; toestaan, toe-,
dichtmaken. lullatKett, ftw. (b.) einem =
voor iem. in de handen klappen, applaudisseeren. Aultebett, 1cbw. (b.) = toe-, dichtplakken. Atateiftertt, Rim. (b.) = (met stijfsel)
toe-, dichtplakken. 3tt'ffittfett, idgn. (b.) —
(met een klink) sluiten, (de deur) op de Mink
doen. iu'ittOOfett, Pm. (b.) = (jas e.d.) toe-,
dichtknoopen; zie ook 3ugefttiipft. aulttilbfett,
toe-, dichtknoopen.
idm. (b.)
aulommen, ft. (1.) = (auf einen) toekomen;
mir tit 91acbrid)t 3ugefommen ik het) bericht
ontvangen; einem etw. 3. fallen = lam. iets
doen toekomen, doen geworden, iem. iets
afstaan; bas tommt mir 3u (1!); (ro elm.) tommt
iljm nicbt 3u = past hem niet, komt hem niet
ausreicbett; ber 3..be
toe; [mit elm. 3.
Ointer = ber tt cb ft e itt'forfett, RIM. (b.)
= (toe)kurken. &loft, m. zie 3ulage 2.
Au'fratmt, lobw. (b.) = toe-, dichtkrabben.
Aulviegett, fd)w. (b.) = toe-, dichtkrijgen;
(op den koop) toekrjjgen. 3uluttft, w. — =
toekomst; toekomende tijd; in 3. in 't vervolg, voortaan. Au/Muffin = toekomstig, aanstaand; i1)r 3 er = haar aanstaande.
= toekomstmuziek. 3te.
3u'fituft6utufif,
futtft0fan, m. = toekomstplan.
auliicbeftt, 1d)w. (b.) (einem) = glimlachen tegen
(iem.). AulacOett, fd)ro. (b.) (einem) = toelachen. 3ulage, w. = 1. toelage, -slag; 2. (bij
eten) iets er bij, (biz.) groenten, compote; 3. in
elkaar gezet houtwerk. 5u'lattgett, fd)tp . (b.) =
toetasten (aan tafel), zich bedienen; naar iets
reiken; voldoende, toereikend zijn. aulattglitb
w.
= toereikend, voldoende.
voldoende, toerelkend— = voldoendheid,
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heid. attlaffeu, ft. (b.) = toe-, dichtlaten;
einen 3. = iem. toelaten; etw. 3. = iets toe-.
laten, -staan. iiettiffig = toegestaan, toelaatbaar, geoorloofd. w. — —
toelaatbaarheid, ('t) geoorloofde. 3ietaffinia,
w. — = toelating, -stemming. &lamb=
ftette, w. = bureau van toelating (van effekten
a. d. beurs). &IRO, m. = toeloop; toestrooming; grobett 3. baben = grooten, veel t. hebben, zeer gezocht zijn. sielaufen, ft. (1.) =
(flink) aan-, voortloopen; (auf einett) toeloopen;
es Mutt tbm alles 3u alles loopt naar hem
= spits toel.
toe; 103, in eine Spite
8ielegemeffer, 1. = knipmes. itelegett, fcbw.
(b.) = toeleggen, -dekken; er bij doen; geven;
einem au jeinem GebaIt 200 Zaler 3. = iem.
bij zijn salaris een toelage van 200 Taler
geven; einer 301 etw. 3. = bij een getal iets
bijdoen, (bij)voegen; einen Oebtenten, ein
3ferb, einen neuen 91ocf, ein Oducblein 3. =
zich een bediende enz. aanschaffen; er bat
3ugelegt = is dikker geworden. sulerbe:
einem etw. 3. tun = iem. kwaad doen. iteleiten,
icbw. (b.) = leiden naar, toevoeren. &Ultima,
toevoer. bu'leimen, icbw. (b.) = toe-,
W. —
dichtlijmen. fd)w. (b.) = bij-, aanleeren. auteW='t laatst, ten laatste, eindelijk,
ten slotte; er fam 3. = 't laatst, in 't laatst.
mir a. = ter wine van mij, om mij
een pleizier to doen. aulipetn, icbw. (b.) =
toelispelen. sulaten, fcbw. (b.) = toe-, dichtsoldeeren.
(gwst.) (zuig)dot.
m. —(e)s, —e
WWI*, fd)w. (b.) = lurken.
3u'lu, m. —a, —s = Zoeloe. 8u'llitaffer, m. =
Zoeloekaffer.
aunt = 3u b em.
itottaiten, id)w. = toe-, dichtdoen, sluiten.
Amstar = vooral, bovenal; [tegelijk, opeens];
fie aIle unb bu 3. = zij alien en jij in de eerste
plaats; id) farm es tbm nicbt abid)lagen, 3. (ba)
vooral nu...
temeer daar
=
er
fd)w. = toe-, dichtmetselen.
voor
't
meerendeel,
meerendeels,
=
ittuteite
in hoofdzaak, hoofdzakelijk. ittlstellen, ft.
(b.) = toemeten; toeschrijven, -dichten; einem
jeben bas Seinige 3. = ieder zijn deel geven.
3umlite, w. —, —It = (gwst.) 3uber.
— = lor, vod; afval (van
3tott'Pel, m.
vleesch); slops, sloddervos.
itetnuten, fd)w. (b.): einem etw. (nam. Oeid)wer.
littangenebmes) = lets van iem. vergen,
yerwachten. 3u'mutung, w. —en = eisch,
verwachting, veronderstelling.
ittnite§fr = allereerst, vooreerst, in de eerste
plaats, v66r alles; (er 1a13) mit 3. = 't dlchtst bij
mij, vlak naast mij. aultageln, 1d)w. (b.) —
toe-, dichtspijkeren. &ultabefi, fcbw. (b.) —
toe-, dichtnaaien. w. —n =
toeneming, vergrooting, aanwas, groei, vermeerdering. 8tenattte, m. = bij-, toenaam;
familienaam, van.
8iiiib'a/Warat, m. = ontstekingstoestel. iiittb's
bay = ontbrandbaar, -vlambaar. 8iinb'barfeit,
w. — ontbrandbaarheid, -vlambaarheid.
3iittb'biattiOett, 1. = klappertje, amorce.
btatthiftote, = pistool voor klappertjes.
31liib'bot4en, m. = slagdop. 8iittbibedet, m. =
zundgatdeksel. 3tinb'braljt, m. = lont, zunddraad. 3un'bel zie 3 unb er. iiiii'beti, fcbw. (b.)
= ontbranden, -vlammen; ont-, aansteken; (ein
outvlamt, bezielt,
Sort, ftTIQ 91ebe) 3finbet

elektrizeert; (ebb.) einem 3. = iem. bijlichten
(ook wel fig.). 3mi'ber, m. —s, — = tonder,
tondel, zwam; ijzerschilfer; (fig.) brandstof.
3iin'ber, m. — = lont (van een bom),
aan-, ontsteker. 8un'betblic§fe, w. = tondeldoos. 8iiiibibotibAcble, w. = lucifersdoos(je).
^iittb'^ala en, 1. = lucifer.
w. = lucifersdoos(je). 8fistblgtitteit,
m. = bona;
1. = slaghoedje.
vuurbal.
1. = vuurpijl. 3iinb'100,
1. = zundgat. w. = slagsas.
itub'mittel, 1. = ontstekingsmiddel, 3iittbi.
Isabel, w. = zund-, slagnaald.
1. = naaldgeweer. 8itub'Ofattne, w. =
pan (van een geweer). 8iitibVaimetibedel, m. =
w. = slag-, kruitpil.
pandeksel.
1. = lont, zundkruit. 3iiiib'.
rabye, W. = zundpijp, kruitloop.
m. = slagsas. 3iinbliOttur, w. = (gezwinde)
lont, vuurkoord. 3iistb'KWatttnt, m. = tonder,
zwam. 81inbltift, m. = ontstekingsstift.
m. = ontvlambare stof, (vooral fig.)
m. = gezwinde lont.
brandstof.
3iiii'bilita, w. —, —en = ontsteking.
auliebilien, ft. (b.) = toenemen, (van den dag)
lengen, (van de maan) toenemen, wassen;
(ber Stranfe) nimmt an Slretften 3u = neemt
toe in krachten; bet 3 .. ben Zabren = als men
ouder wordt; ber gtonb ift im 3. = 't is wassende maan. penal:len, fcbw. (b.) = neigen,
overhellen naar; lid) einem, einer Cade 3. =
zich tot iem., tot een zaak aangetrokken
gevoelen; lid einer Effteittung 3.. = tot een
meening overhellen; bem enbe 3. = ten
einde loopen. 3ulielauna, w. = toeneiging,
genegenheid.
3iinfte = gilde; bent, kliek,
8iiiift, w.
kaste, Merle. m. = gildebrief.
3unft'aelft, m. = kastegeest. 3iiiiftgetebv.
te(y) = beroepsgeleerde (ir.) pedant. aunff.
gala% = volgens de gilderegels, in den geest
van 't gilde, van de bent, vgl. 3 unf tm &big.
8unft'llaenoffe, m.; .aefeth 1.; .baub, 1. =
gildellbroeder (fig. kameraad); -wet; -huis.
= tot een gilde behoorende, glide..;
tot een beroep, een yak behoorende, beroeps..,
yak. .; tot een kliek, een kOterie behoorende,
k6terie.. ; vakkundig; (ook) comme it faut;
3 er 9Iusbrud = vakterm, technische term;
3. werbett = lid van een gilde worden. 3itnf tier,
m. —s, — = lid van een gilde, gildebroeder,
gildeman. = volgens de regelen
van een gilde; beroeps.., sleur...
8untellmelfter, m.; .retbt, 1.; sbevfallutql,
w. ; 1. = gildellmeester (deken, overman) ;
-recht; -wet; -wezen.
3un'ge, w. —n = tong; (ook) (land)tong,
(zee)tong, tongetje (van een weegschaal); taal;
eine fd)were 3. baben = een zware, dikke tong
hebben, moeilijk spreken; (bee Wort) fd)webt
mir auf ber 3., Muff mir auf ber 3. berum =
zweeft me op de tong; bie 3. tit ibm gethrt = hij
is aan 't spreken geraakt, gebracht; bole
= kwade, booze tongen, kwaadsprekers;
bie beuticbe 3. = de Duitsche taal; vgl. belegt,
berausitredett, 3eigen.
I. —a,
— = tongetje. fd)w. (1).) = de tong
heen en weer bewegen; (vlammen) lekken;
(Mite) 3. (burl) bie Quft) = flikkeren, schieten.
3un'aetillaber, w.; .balib (4tilibtben), 1.;
.buififtabe, m. = tongllader; -riem; -letter.
babbelaar, kletser,
3uitigelibrefeber, m.
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zwetser. 8un'nettbref0erei, w. = gebabbel,
kletserij, gezwets.
3un'flettlibtilfe, w.; startt, tn.; .febter, m. —
tongliklier; -varen; -gebrek.
&un'gentertig = welbespraakt, rad van tong.
= welbespraaktheid,
3utt'nentertioreit,
radheid. 5un'gettfarutig = tongvormig.
3un'fienlfgef01viir, 1.; shattt0ett, 1.; sbelb,
m. = tondgezwel; -riem; -held (zwetser,
pochhans, grootspreker).
3un'genilfreb6, in.; ittlinnung, tv.; -taut, m.
-verlamming; -klank (-letter).
3un'oettmuittet, m. = tongspier. 3utt'fiett.
Pteite, w. = tongpijp (aan 't orgel). 8uttltett.
10aber, m. = tongschrapper. 31000,110e,
W. = punt van de tong. 8un'oentuert, 1. =
tongwerk (aan 't orgel). 3un'nentourft, w. =
tongworst.
itutich ite teniet; 5. mad)en tenietdoen,
vernietigen, tegronde richten, verijdelen;
3. geben = teniet gaan; 3. werben = teniet
gaan, op niets uitloopen.
aultiden, fcbtl). (I).) = toeknikken.
Aunut'ie zie stub II.
3fittOler, tn. —s, — = lichtmot.
atto'berit = bovenaan, geheel boven. au'artoten,
icbti). (b.) = toevoegen; samen-, bijeenvoegen,
vereenigen.
= aanpakken; inpakken;
itt'oaden, ittp •
toestoppen.
5upar fommett = van pas, te pas komen.
&torten, fcbtn. (b.) = trekken; plukken; einen
iem. aan zijn
am &mei, an ber %a re 3.
mouw, bij zijn neus trekken; (Gabe) uitrafelen,
uithalen; (Boile) (uit)pluizen; ecbarple 3. —
pluksel maken; wet fid) getroffen fiiblt, 3upfe
fid) an ber glare
wien de schoen past, trekke
hem aan; vgl. %ale.
bestraten; toepleis5u'offaitern, KM. (b.)
teren.
Sueteintuattb,
= pluksel.
&u'ottadett, fcbw. (b.) = toe-, dichtpennen.
su'ofvoWen, fd)w. (b.) = (toe-, dicht)kurken,
met een prop sluiten, tamponneeren.
3u1Oleibe, m. = uitgerafelde zijde, rafelzijde.
ittipit§en, fcbw. (b.) = toepikken (met pik).
au'preffen, fd)w. (b.) = toe-, dichtpersen.
Sur = 3u ber.
iterates*, ft. (b.) aanraden. itt'uttoten, icfm.
(b.) = toe-, influisteren, inblazen. 8u'rautter,
m. —s, — souffleur.
3iivAer zie 3ftricber.
3u're0ttett, fdr.r. (b.) = bijrekenen; (einem
etw.) toe-, aanrekenen, toeschrijven. in'ter§.
nuttgOMOig = toerekenbaar, toerekeningsvatbaar. 8u're0ttung6tiitOgreit, tu. = toerekenbaarheid enz.
3ttre4C — terecht, in orde, gereed. ittrethr.
bringen, ultr. (b.) in orde brengen, terechtbrengen, klaarspelen. 5ureittbettfett, ant. (b.):
fid) etro. 3. = lets in zijn gedachten in orde
brengen. 3nve0ftittbett 110, ft. (b.) = den weg
vinden, zich orienteeren; (in neuen ber.bEdtttiffett) thuis raken, zich thuis gevoelen,
gewennen aan; id) fiube mid) fcbon 3ured)t = ik
kom er wel. 5uredit'f)elfen, ft. (b.) = (einem)
terecht, eruit helpers. 5uveiOtfouttstett, (f.) —
in orde komen; mit ettu. 3. = met lets klaar
komen, lets klaar spelen; mit einem 3. = 't met
iem. eens worden, 't met iem. vinden. ittrerbt.
legett, fcbw. (b.) = terechtleggen. in orde
brengen, klaar, gereed leggen. attrerfitutatfiett,

fcbw. (b.) gereed maken, in orde brengen,
bereiden; (ben Gala° aan-, klaarmaken;
(bas Q3ett) opmaken.
3ure0tIlviiden, .14en, qtellett, 101D. (1).1
goed, in orde zetten, schikken, op zijn plaats
zetten; einem ben 9044 •feten = iem. tot
rede brengen, gedwee maken.
3ttre0tittOett zie 3u ft u e n. surecWitnifett,
ft. (b.) = den (goeden) weg wijzen, terechthelpen ; terechtwijzen, ernstig onderhouden.
3uveditluelfung, w. terechtwijzing. bure0t.
51ututern, fcbtu. (b.) = in elkaar timmeren.
itt'rebett, 10w. (b.) = (einem) bemoedigend,
vriendelijk troostend toespreken; trachten te
overreden, tot lets te brengen ; 8., 1. = aandrang ; overreding; 3. bilft = een goede raad
kan Been kwaad. su'relifiett, fcbw. (b.) = toereiken, toereikend zijn, voldoende zijn. &u'rei.
tett, 10w. (f.) = erheen (hierheen) reizen.
iu'reitett, ft. (b.) = (een paard) be-, inrijden,
dresseeren; s., (1.) = voortrijden; (auf einen)
toerijden. 8u'reiter, m. = pikeur.
Wricti, 1. = Zurich. 811'40er, m. —s, —
Zuricher; 3. Gee
meer van Zurich.
3teri0tett, fd)w. (b.) klaar, gereed maken
(zetten), in orde brengen, (toe)bereiden,
apprOteeren; afwerken; gelijkraaken; eitten arg,
Ube!, fflimm 3. = iem. leelijk toetakelen. 8u'.
ridtter, m. = (toe)bereider, appréteur, helper.
8u'vi0tung, w. = (toe)bereiding, ('t) in-ordemaken, afwerking.
10w. (b.) = toe-,
dichtgrendelen.
=
boos,
vertoornd
zijn;
iiiv'nen, id)w .
einem (auf einen) 3. = boos op iem. zijn;
Ober einett) vertoornd zijn.
au'voitett, fcbtn. (b.) = toe-, dicht-, oprollen;
(Oilier) per sleeper (thuis) bezorgen; 5., (f.) —
(er) heen rollen. su'rotten, fcbtn. (f.) = toe-,
dichtroesten.
5uvireit, 10113. (b.) = sjorren, vastsjorren.
= terug, achter(uit, -over); binter
anbern 3. fein = bij anderen (ten) achter zijn;
3.1 = terug! achteruit!
surild'Ilbebett, 10m. (1.); fhb sbegebett, it. (1).)
zich -begeven.
Auriitilbegebrett, 10u). (b.); .begleiten, 10w.
(b.) = teruglIbegeeren; -vergezellen (met lent.
teruggaan).
inviierbehattett, R. (b.) = in-, achterhouden.
8ttviiittletattung, = in-, achterhouding.
8uviiirbettattungire0t, I. = achterhoudings-,
retentierecht. Attrilitletontutett, ft. (b.) —
terugkrijgen. attviiitberufett, ft. (b.) = terugroepen. 5uviiirbeugen, 10m. (b.) = achteroverbuigen, omvouwen. ittrihrbeinf)
d)w (b.
= terugbetalen. sunidlestelyn 110, rt. (1).)
betrekking hebben op wat voorafgaat.
bienett, g. (b.) = achteroverbuigen, omvouwen,
ombuigen. guriidltelben, rt. (i.) = achterblijven; achterlijk zijn; thuisblijven; (van klokken)
achter-, naloopen; ljinter einem 3. bij iem.
ten achter blijven; hinter ben envartungen 3. =
niet beantwoorden aan de verwachting; Witter
Leiner ¶3flidjt 3. = in zijn plicht tekortschieten.
fcbtv. (b.); -bringers, unr. (b.);
stnt0en, !tbro. (b.) = teruglizien; -brengen (ook:
achteruitbrengen, -zetten); -boeken.
priiit'batierett, fcbtro. (b.) = antedateeren.
unr. (b.); -brengen, idrm. 00;
.bre§ett, fcbtp. (b.); 41iirten, um. (b.); seitett,
(f.) = teruglidenken; -dringen; -draaien;
-mogen ; -snellen.
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otriid'ilerbittett, ft. (1).); .erbaltett, ft. (1).) —
teruglIverzoeken; -krijgen (-ontvangen).
3uriiiterobern, fd)w. (b.) = heroveren. mad'.
teruggeven, -betalen,
evitatten, id)ro. (b.)
vergoeden, restitueeren.
ittriitrfattren, ft. (b.) = terugbrengen (per rijtuig
of per schip); &., (f.) = terugrijden, -varen;
terugdeinzen. 3ttriidlatyt zie Ru df a 1 t.
attriiirfatten, ft. (1.) = terugvallen; -gekaatst
worden ; in ben alien Webier 3. = weer in
't oude gebrek vervallen; bas Out fiei an ben
alien Stamm 3uriid = kwam weer aan (in
't bezit van) den ouden stam. 3uriicflittben, g.
(b.) = terugvinden; (fic0) a. = den (terug)weg
(weer)vinden. 3ttriidlorbern, Id)w. (b.) ---terugeisehen, -vorderen, -vragen. auriittfiityren,
Id)w. (b.) = terugvoeren, -leiden, terugbrengen; (meest fig.) 3. auf (9111.) herleiden
tot; auf einen einfacbern 9Iusbrucf 3. — tot
een eenvoudiger uitdrukking terugbrengen ; auf
frembett Einfluf3 3. = aan vreemden invloed
toeschrijven.
3ttrild'gabe, w. = teruggave. attviicrgebeft, ft.
(b.) = teruggeven. 3utiitrgebliebene(r) =
achtergeblevene ; achterlijke. autild'ne0(e)tt,
(f.) = teruggaan; achteruitgaan (ook fig.),
verminderen; (van prijs e. d.) naar beneden
gaan; auf ben lirfprung 3. = tot den oorsprong
t.; (ber Stauf) iit3uriidgegangen = is niet doorgegaan ; (van een verloving) afgebroken worden,
afgaan. attrItitgetegt zie 3urii crlegen.
teruggeleiden.
geteiten, Id)w. (b.)
geiogen = teruggetrokken. 3urild'ge3onenx
Oat, w. = teruggetrokkenheid, eenzaamheid.
auriiirgreifett, ft. (I).) = terug-, aohteruitgrijpen; (in 't verleden) teruggaan; (hand.) auf
einen 3. = zich op iem. verhalen, zich revaleeren.
auriidltaben, um. (b.) = terughebben, -krijgen.
auriitnialtett, ft. (b.) = terug-, achterhouden;
tegen-, weerhouden, verhinderen; (bie ZrEaten)
weer-, inhouden; Leine (mit feiner) Meittung 3.
zijn meening voor zich houden, niet uitspreken; mit feinent lirtell 3. = (ook) zijn oordeel opschorten ; ite§ 3. = zich bedwingen,
zich inhouden; wegblijven, niet meedoen.
attrfid'Oattenb = terug-, achterhoudend, gesloten, gerezerveerd. 3uviiirbaltung, w. =
('t) terughouden enz., vgl. 3urii cub alten; (ook)
terughoudendheid, -houding, gerezerveerdheid.
ittriiirtironnten, Icbw. (b.) terug-, aehteruitkammen. attviitlifaufett, fd)w. (b.) = terugkoopen. audittlelyrett,1cbw. (i.) = terugkeeren.
ittriirrfontutett, ft. (1.) = terugkomen, -keeren,
weeromkomen; vervallen, in verval geraken;
er lam nie wieber barauf 3urild (V); vgl.
terugbammel. imild'Ottnen, um. (ti.)
kunnen. 3ttriiefluttft zie glii cf unf t.
3nrild'failen, ft. (b.) = achterlaten ; laten
teruggaan; binter fid) 3. = achter zich laten.
3uriitrialluttg, w. —, —en = achterlating.
ittriliflattfen, ft. (1.) =terugloopen; achter(uit)loopen. attriittlenen, icbtp . (b.) (als besparing)
o'verleggen, op zijde, wegleggen; (een weg)
afleggen; (er bat bie 23ier3ici)31triicfgetegt= achter
den rug. 3urtidloutto, w. = besparing; ('t)
afleggen; natb 3. biefes Weges = na, dien weg
afgelegd te hebben. autildleOttett fd)tn.
(b.) = achteroverleunen; untiitig Iebnie fie via)
in ibretit SeffeI3uriicf = zonder iets te doers lag
ze achterover in haar stoel.
3nrild'illeiten, Id)w. (b.); 'Unfelt, fcbro. (b.);
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"Ieucbten, Id)w. (b.) = terudleiden; -wenden
(-sturen); -schijnen (-stralen; bijlichten bij 't
teruggaan).
31triiit'tnartch, m. = terugmarsch. auriitr.
tttarftftierett, Id)w. (1.) = terugmarcheeren,
terugtrekken. 3ttriid'melben fcbro. (b.) =
zijn terugkomst melden, zich melden (na
afwezigheid).
curt d'Ilmiigen, unr. (1.); xtniiffett,
(b.) =
terudwillen; -moeten.
3uriiirttafttne, w. — terugneming (van zijn
woord, van waren enz.); herroeping, intrekking
(van een edikt, van zijn woord enz.).
tteOtttett, ft. (b.) = terug-, wegnemen, (zijn
woord, belofte e. d.) terugnemen, herroepen,
intrekken. 3ttriitrui3tigett, fcbw. (b.) = modzaken terug te gaan.
3ttrilennaltett, fcbw. (i.) terugspringen,
-kaatsen ; (golven) -slaan; (van schrik) -deinzen.
surfullivechtten, fcbto. (b.); "reilen, fd)w. (f.) -teruglirekenen; -reizen.
5uviid'Ilreiten, ft. (f.); 'rotten, fd)ro. (f.)
terug-, achteruitilrijden; -rollen.
id)w. (i.); 'rufen, it. (b.) —
terugliroeien (achteruitroeien); -roepen.
5uriicriffagett, Id)w. (b.); .fe0affen, fcbw. (b.) --teruglIzeggen (antwoorden); -bezorgen.
auviirEllittettiett, fcbto. (b.); .fdyntbern, fcbw. (i.)
= terugliklinken; -huiveren.
otviirrnittanett, fcbw. (b.); .1c4entOen, 1d)w. (b.);
id)w. (t.) = teruglizien (achter zich
zien); -jagen; -zenden (-sturen).
attriiificriieben, ft. (1.) = terugschuiven, -duwen,
achteruit, op zij, wegschuiven; einem ben Crib
3. = den eed aan iem. terugwijzen.
(i.); . febtaften, it . (b.);
,ittlei4eft, ft. (f.); . 1(41e4)0en, fd)110. (t.)
-slaan (afslaan) ; -sluipen ; -sleepen.
3ttriiifift§tiefien, R. (b.) = uit 't latere gevolgtrekking(en) maken omtrent 't voorgaande:
terugredeneeren; 3. auf = gevolgtr. maken
omtrent. auriitricOtteitett, fcbto. (b.) = terug-,
achteruitwerpen ; a., (f.) = terug-, losspringen.
8uriterlfOreden, ft. (i. U. b.); x litrelben, ft. (b.)
= terugllschrikken (-deinzen, afschrikken);
-schrijven.
3uriitlifthreitett, ft. (f.); .lettett, ft. (b.) = terugilstappen (achterwaarts st.); -zien.
attriidlefttten
fcbto. (b.) (ned)); "Ruben, unr.
(1.) = terueverlangen; -zenden.
attviid'iet,en, Id)w. (b.) = op zij zetten, wegzetten (als onbruikbaar Mfr.); (einen) achterstellen, verongelijken, (ook) iem. achteruitzetten; (bas bat i1)n) febr 3uriicfgefett = erg
achteruitgezet (wat zijn vermogen betreft bijy.).
3uriitfleliung, w. —, —en = terugplaatsing;
achterstelling, verongelijking, vgl
feten. auriidifistfen, R. (1.) = achterover-,
terugzakken (in de kussens bijv.) ; weer vervallen
(in de ondeugd bijv.) ; (in bas 9Zicbts) terugzinken.
3uriid'Iliprettgen, fcbra. (f.); glOringen, ft. (i.) =
terug!Igaloppeeren (-rennen) ; -springen (achteruitspringen).
3uriitfltedett, fcbto. (1.) = achteruit-, terugzetten; eitt 2ocb 3. = een stap teruggaan, wat
retireeren, een toontje lager zingen.
ftef)(e)n, unr (1). u. f.) = achterafstaan, op den
achtergrond blijven ; (unit) binter einem 3. =
(ver) bii iem. a., voor iem. onderdoen; non
feittem Wort 3. = zijn woord(en) intrekken.
3uriidltellett, Id)w. (b.) = op zij, wegzetten;
(een klok) terugzetten; (iem.) nitstel geven
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(mil. bijv.); (op de balans) rezerveeren. 3uriid'.
ftelfung, w. wegzetting enz., vgl. 3uriid=
Mellen. attriitrftotett, ft. (b.) = terug-, afstooten. 3ttriialtottingbfraft, w. terugstootende kracht. auriittftrablett, fcbw. (b.) terugstralen ; -kaatsen, -werken; -schijnen,
terugvallen. auriid'rtreitt en, ft. (b.) = terug-,
op zij-, wegstrijken. 3urfitritrout, m. = terugstroom. suriitritramett, fcbw. (f.) = terugstroomen. attriidltiivaen, fcbw. (1.) = achterovervallen, -storten, terugvallen; terugvliegen,
terugstormen.
3uriid'tauntetn, (f.) = achteruit-, terugwankelen. aurfitilveiben, ft. (ti.) = terugdrijven. attriidlreten, ft. (1.) = terugtreden,
achterwaarts gaan; aftreden, zijn ontslag
nemen; op den achtergrond treden; (Don ber
$rilfung, von ber g abl, Dan einem (efd)tift
zich terugtrekken; aus bem Oefdiaft 3. uit de zaken gaan; (tom Slauf) afzien; (er
fawn) nid)t tnebr 3. = er niet meer af; (van
rivier) binnen zijn oevers terugkeeren. attriier.
tuu, unr. (1.) = terugdoen, -brengen, -zetten;
(einen Scbriti) achteruit doen.
Auriiirbevieffen, fcbw. (b.) = terugbrengen
(in den vroegeren toestand); (een leerling ineen
lagere klasse) terugzetten, verlagen; WI) a. =
zich verplaatsen (in vervlogen tijden). auviitr=
bertveif en, ft (b.) = verwijzen (naar iets
voorafgaands).
fcbw. (b.); .rnanbern, fdm.
(1.); .Itiehben, ft. (f.) = terugHwentelen; -trekken
(-reizen, -gaan); -wijken.
auriiinucifett, rt. (1.) = (iem.) afwijzen; (een
geschenk e. d.) van de hand wijzen, bedanken
voor, weigeren; (aanbieding enz.) weigeren;
(slechte waar) uitschieten; (een eisch) afslaan,
van de hand wijzen; (een getuige) wraken,
afwijzen; (een beleediging) van zich wijzen;
eitten auf (em.) 3. = iem. op iets (voorafgaands) (terug)wijzen.
=
iuritCtuerfen, ft. (b.); =Widen, fcbw.
terugliwerpen (-kaatsen) ; -werken.
ittriiCtoottett, unr (b.); gtniittittott, fcbw. (b.) =
teruglIwillen; -wenschen.
aurihrifaalgen, idp3). (Ij.);
!d)113. ( 1).) =
terudbetalen ; -tellen.
aurild'aieben, ft. (b.) = terugtrekken; (een
mil. post, een wetsontwerp) intrekken; (zijn
woord) terug-, intrekken; a., (T.) = terugtrekken; terugkomen (in de vroegere woning);
firb a. terugtrekken (van troepen); zich
terugtrekken (in de eenzaamheid) ; ficb uott
ben ffiefcbtiftert 3. = zich uit de zaken terugtrekken, uit de zaken gaan. 3,ttrild'3;o4gien,
= (bed.) achteruitkrabben.
fcbm.
3u'ruf, stt. = toe-, aanroep, kreet; burd) 3. =
(ook) bij akklamatie. itt'rufen, ft. (b.) = einem =
toeroepen. au'utittiett, fcbw. (b.) afronden,
rond maken. au'riiften, fcbw. (b.) = toe-,
uitrusten.
Auraeit = thans, op 't oogenblik.
3ulage, w. -n toezegging, belofte;
gegeven woord. aulagen, fcbw. (b.) = beloven,
toezeggen; bevallen; (goad) bekomen; [overeenkomen met, beantwoorden aan] ; (.5's etude)
[agen mir nitt 3u = kunnen me niet bekoren;
(biefe Speife) fagt mir nid)t 3u = bekomt mij
niet; (bie ingelabenen baben fart rale) 3ugefagt
= (de uitnoodiging) aangenomen, beloofd to
komen.
aufattenten = tezamen, samen, bijelkaar, bijeen;

milantinengeiellen.
a.

3. arbeiten - samen, met elkaar werken.
3ufattemettarbeit, w. samenwerking. auf am.
menarbeiten, film. (b.) = samenwerken ;
aan-elkaar, aaneen-werken; bijeenkrijgen met
werken.
5ulantintenbattbetn, [dm. (b.): fit ein Stleib.
d)en 3. een japonnetje bijelkaar scharrelen.
aufattemenballen, ftw. (b.) = als een bal in
elkaar rollen, (de vuisten) ballen; aanballen.
guiatteutenbaiten, fcbw. (b.) = samenstellen,
in elkaar zetten. aufatn'tnenbegeben litb, ft.
(b.) = bij elkaar komen. auiamIttettbebalten,
ft. (b.) = bijeen-, bijelkaar houden. aufam'=
menbeiten, ft. (b.) = (de tanden) op elkaar
bijten. aufam'mettlbefoututett, ft. (1.) = bijeen-,
bijelkaar krijgen. aufamlnenberufett, ft. (b.) -bijeenroepen, (vergadering ook) beleggen. 3u.
amlnettb =Num w. = bijeenroeping, belegging.
ittlaut'mettlIbetteln, fcbw. (1) .); gbittben, ft.
(b.) = samen-, bijeenlIbedelen; -binden.
aufamimenIlbiaten, ft. (b.); .bleibett, ft. (f.) =
b ij elkaar bl azen ; -blijven.
tfulamlnellborilett, ftw. (1).) = bijelkaar
borgen. 3ufmn'utenbrer4ett, ft. (1.) = in elkaar-,
ineenzakken, bezwijken, neerzijgen. aufaiternettx
bringen, unr. (Ii.) = bijeen-, bijelkaar brengen,
samenvoegen. 3ulatnintettbrut§, m. = ineenstorting, val, ondergang, krach.
aufamIttenbriittgett, [d)w. (b.) = samen-,
ineen-, opelkaar dringen. aulant'inettbrefien,
[d)w. (b.) = inelkaar draaien. iul am' men
Win ar = samendrukbaar. 3ulam'ntett.
briidb (wren, w. = samendrukbaarheid. aulant'.
utettbrudett, [d)w. (1.) = in 66n (boek)deel
drukken; (heel wat) (af)drukken. aufamlnett.
Widen, fcbw. (b.) = samen-, inelkaar drukken.
aulant'utenfabren, ft. (1.) bijeenbrengen;
a., (1.) = tegen elkaar botsen; (met iem.)
samengaan; (van schrik) opspringen, beweging
van ontsteltenis maken, hevig ontstellen.
3ufattentettfall, = ineenstorting. aufam'.
menfailen, ft. (1.) = inelkaar vallen, instorten,
in puin vallen ; vervallen, afnemen; samenvallen.
inictutimenEttaten, [d) w. (b.); .t Olen, [d)w.
samenIlvouwen (dichtvouwen); -vatten.
(1).)
3ulatnitnettfailung, ID. = samenvatting.
ntentinben, ft. (b.) = samen-, bijeenvinden;
(toevallig) bijeenkomen; zich verlift a.
samen-,
eenigen. ittlantInentleOten, ft. (b.)
inelkaar vlechten. aufam'utettffiden, fdpv
(b.) aan elkaar lappen; (een boek e. d.) bijelkaarflikken, samenflansen. aulauententtietett,
ft. (1.) = (rivieren) samenvloeien, samenkomen ; (kleuren) in elkaar-, ineenvloeien.
3ulatit'utenftufl, m. = samenloop, -vloeiing
(van rivieren); ineenvloeiing (van kleuren);
toeloop (van menschen). aulattentettfrieren,
(I.) aan elkaar, vastvriezen. aufamliteng
Nam [d)w. (b.) = samen-, bijelkaar-, bijeen-,
aaneenvoegen, verbinden. aulattemettfiibrett,
fcbw. (b.) = bijeenbrengen.
aufam'mengeüen, ft. (Ii.) = verbinden, trouwen.
3ulant'utenge0(e)tt, (f.) = tezamen-, metelkaar-, samengaan; samen-, in elkaar loopen;
ver-, afvallen, verminderen. aulant'utettge.
bOren, [dm. (b ) = bijeen-, bijelkaar (be)hooren.
bijeen(be)hoorend. 3u.
ittlamIttettgebarig
fatnIttettgebbrigfeit, tu. - ('t) bij-elkaarbehooren, saamhoorigheid, verband, homogeniteit. otlant'mettgeleffen, [dm. (1.) = bij
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elkaar voegen (doen), verbinden. ittlattentenge.
telit = samengesteld. infain'tnengefelitblirtin
= samengesteldbloemig. int anentettele ben,
ft. (b.) = bijelkaar, aan elkaar gieten. infant'.
ntengrettien, fcbw. (1.) = aan elkaar grenzen.
3ufant'utentiatt, m. = vastheid, samenhang;
overeenstemming; (ook) vereeniging. infant'.
menjn1ten, ft. (b.) = samen-, bijelkaar houden;
(geld, krachten) ontzien, sparen; tegen elkaar
houden (ter vergelijking); den, verbonden, heel,
elkaar trouw blijven. aufattetnettlyttniterts,
id)w. (b.) = bijeengaren, opzamelen, (bijeen)hamsteren, bijeenschrapen. 8ttfant'utenttang , m.
= samenhang, verband; betrekking; overeenstemming; (bie p orter) im 3. = in ('t) verband;
id) bin aus bem 3. gefommen = ik ben den
draad kwijt (geraakt). aufattententsttgen, (ook)
itgingett, (vgl. bangen), R (1) .) = (eig.) aan
elkaar hangen, met elkaar verbonden zijn;
(fig.) samenhangen, verband houden; (wiffen
Cie) wie biefe Oefd)id)te 3ufammettbeingt? =
hoe die geschiedenis in elkaar zit? ittfattentett.
Own, fd)tu. (b.) = bij-, aan elkaar (op)hangen ; ook = bang en. iutattentenbauett, ft.
(1).) aan stukken houwen, in de pan hakken;
afranselen. infanentenOtittfen, id) 113 . (b.) =
opeenhoopen, -stapelen. ittfattentenbeften, fcbw.
(b.) = aan elkaar hechten, rijgen, naaien; (een
boek) innaaien. ittlattentettbeilen, fd)u3. (1.) =
dichtgaan, heelen (wonde); (b.) = aaneen
doen groeien, heelen. infattententtetten, fd)w.
(b.) = tegen elkaar op-, aanhitsen.
ittfattentenjoMen, fd)w. (b.) in den juk
spanners, onder 'tzelfde juk brengen (ook fig.).
aufautInenfauern tick fd)w. (1).) = ineen-,
dicht op elkaar hurken. aufanententaufen,
fd)w. (b.) bijelkaar koopen, opkoopen.
infantInettletten, fdpv. (f) . = aan elkaar
ketenen; aaneenschakelen. 8uf linemen! cam ,
to. = aaneenschakeling. 8ufant'utentlang,
m. = samenklank, -stemmen, overeenstemming.
infattententlaotien, fcbro. (b.) = (een mes enz.)
diehtknippen, -slaan, -doen; (f.) = in
elkaar zakken, dubbelslaan, (tole ein Zaid)enmeffer) als een knipmes buigen. ittfant'uten.
fleben, fd)w. (b.) = aan elkaar vastkleven;
vastplakken. aufauentenfleiftern, id)w. (b.) =
(met stijfsel) aan elkaar vastplakken. infant'.
ntenttingen, ft. (b.) = samenklinken, harmonieeren ; (mit ben (5Iiifern) klinken. infant'.
samenflansen.
menrlittern, fcbw. (1.)
aufain'tnentnitOtett, fcbtv. aan elkaar
knoopen. sufatn'utentouttnen, g. (f.) = samen-,
bijeenkomen; fcbart mit einem 3. 't hevig met
iem. aan den stok krijgen, een hevige woordewisseling met iem. hebben. infattentens
id)tv. (b.) = samen-, aan elkaar
koppelen, binders. aufauentetdranten, fdttv.
(b.) = bijelkaarpakken. aufattementrieMen,
(1.) = bijelkaar kruipen. 8ufattententunft, w.
—, ..f iinfte samen-, bijeenkomst. aufatn'a
IttentupOltt, fdpv. (b.) = aaneenkoppelen.
3ttfatn'tnenlit4ern zie Itippern. aufattenteng
fatten, ft. (b.) = bijeen-, bij elkander laten.
3ufantintettlaut, m. = samenloop; (van rivieren
ook) samenvloeiing. aufant'utentaufen, ft. (f.) =
samen-, tehoop loopen; samenkomen, -stroomen ;
(van kleetren) in elkaar loopen; (van stollen)
krimpen; (van melk) schiften, klonteren, in
elkaar loopen. 3ntattententaut, m. = samenklank. infattentettlebett, fd)w. (b.) = samen-,
met elkaar leven. aufattentettlegbar (samen)-
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vouwbaar. ittlant'mentegett, fdpv. (b.) bij
elkaar leggen; (ltftien) samensmelten; ( (5ruttb fifth) samenvoegen; (brief, servet) . op-, samenvouwen. 3ufauententenung, = ('t) bijelkaar-leggen; samenvouwen; samensmelting
(non Men); ruilverkaveling (non Grunb Widen).
aufattentettleibett, rt. (b.) = bijelkaar leenen.
aulattentettlefett, ft. (b.) = bijelkaar lezen„
zoeken; met elkaar lezen; (heel wat) aflezen.
aufattententienett, ft. (1).) = bij elkaar liggen.
aufattetnettlaten, fdrv. (1.) = aan elkaar soldeeren.
ittfanentettutaiOett, fcbw. (b.) = bijelkaar doen;
samendoen.
aufatn'tnenlInagettt, fdttv. (b.); staton, fd)w.
(b.) = aan elkaar, vastlispijkeren; a. e. naaien.
infattentettnebutett, ft. (b.) = bijelkaar nemen;
(de kleeren) opnemen; (bie 9IbfEtte) tegen elkaar
slaan; befte, etimm3ettel) ophalen ;
feine (bebanfen 3. = goed nadenken; (feine
Strafte) vergaren, samenrapen; Mies 3ufam.
mengenommen = alles tezamengenomen;
fi4 = bedaren, kalmeeren, zich vermannen,
zich bedwingen, zich beheersehen, rustig
nadenken.
aufattentettOaffen, idnv. (b.) = tegen, bij elkaar,
in elkaar passen. aufant'utettOfertten, fcbw.
(b.) bij elkaar brengen (in dezelfde omsluiting),
samen-, opeenpakken. int atteutenPfro#f en,
fcbw. (b.) = samenproppen, -pakken.
int anentettraffen, fd)tv. (b.) = samen-, bijeenrapen; flO a. = zijn krachten bijeengaren.
een uiterste poging doen. iufattentettrerbttett,
id)w. samentellen, bijeenrekenen,
iutattentenreinten, film. (b.) = bijelkaar
rijmen; (heel wat) afrijmen; rijmen, met elkaar
in overeenstemming brengen; f idj a. = (op
elkaar) rijmen, overeenstemmen, met elkaar
strooken. aufatn'tnettreiten, ft. (b.)
neerhalen, afbreken. infant'inettreitett, ft. (f.) =
samen, met elkaar rijden; (b.) (een paard)
of-, halfdood rijden. infatn'tnenrennett, unr.
(1.) = tegen elkaar aanrennen (-varen), met
elkaar in botsing komen. ittfatnIttettroften,
fcbw. (b.) = inelkaar-, oprollen. ittfant'uten.
rotten WO, id)w. (b.) = samenroepen, -scholen.
8ufanentettrottunft, tv. —, —en = samenscholing. ittfattetnettriiden, fdttv. (b.) = bijelkaar schuiven;
(f.) = opschikken, op-, bij
elkaar schuiven; plaats maken. 8ufanentenrut,
m.
bijeenroeping. infant'utettrufen, ft. (b.) =
bijeen-, samenroepen. infautInettriibrett,
(b.) = onder, door elkaar roeren, mengen.
aufattentettf4aren WO, fd)tv. (ti.) = zich bijeenscharen. ittfatn'tnent4arren, fcbtv. (t.) =
samen-, bij elkaar sehrapen. iutattenten.
14aufeln, fcbt13. ( = bijelkaar, op een hoop
scheppen. aulattentenfi0i0ten, fdttv. (b.) =
opstapelen. iufattentettfcbiefien, ft. (I).) =
(een stad) plat-, (menschen) overhoopschieten;
(geld) bijelkaar leggen; a., (1.) = samenkomen
(als de stralen van een cirkel). iutatn'tnett.
febtagen, ft. (b.) = in elkaar, in stukken, kort en
klein slaan; (een ledikant e. d.) in elkaar,
opslaan, opzetten ; (een karpet e. a.) in elkaar
slaan, (op)vouwen; (bie 9Ibilite) tegen elkaar
slaan; (geld, goederen) bijelkaar brengen, opeenhoopen; a., (b. u. f.) = tezamen, tegelijk slaan;
tegen elkaar slaan; dichtslaan, -klappen; bie
9Bel1en fcblugen fiber ibm 3ufammen = de
golven sloten zich over (boven) hem. aulant'.
ntenftittieflett, ft. (b.) = aan elkaar sluiten,
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ketenen; op, in elkaar sluiten ; (de gelederen)
sluiten; (fitb) a. = (zich) aaneensluiten, zich
vereenigen. 8ulanentettAlut, m. = aaneensluiting. infam'utengynelien, ft. (b.) = aan
elkaar-, samen-, ineensmelten; a., (f.) =
(weg)smelten, 3ufattentenft§uteliung,
w. = samensmelting. sufant'uten1Mutiebett,
id)tv - (1).) = aaneen, aan elkaar smeden;
samen, tegelijk smeden. lufant'utenftftutiegett
fid), fd)w. (b.) = zich tegen elkaar aanvlijen.
attlattentenf4ntieren, fcbw. (b.) = samenflansen. sufattentenftbniirett, (b.) =
aaneenrijgen, (dicht)binden; samen-, dichtsnoeren (ook fig.). infattentenft#redett, ft. (f.) =
ontstellen. infattentettftbreiben, ft. (1).) —
aaneenschrijven; kompileeren; (heel wet) (af)schrijven. infattentenfebrunt#fen, fd)w. (1.) —
in-, samenkrimpen, sunken; verschrompelen.
infattemettle6iitteln, fcbtn. (b.) = door elkaar
schudden. aufanentenKiittett, f dm. (b.) =
bijelkaar doen, ondereenmengen. ittlant'uten•
Ittptueifiett, fd)w. (1).) = aaneensmeden, -wellen.
3ufant'utenfein, f. = samen-, bijeenzijn.
infam'menfet)en, fd)w. (b.) = bij elkaar
zetten; samenstellen, inelkaar zetten ; fhb 3. - samengesteld zijn, bestaan (uit). 3ulattenten•
fetiung, w. —, —en = samenstelling, bouw.
infatnimenfinfen, (i.) = inelkaar zakken.
sufaut'utenfiben, ft. (b.) = bijelkaar zitten.
infanentenfoannen, fd)w. (b.) = bijelkaar,
aan-, inspannen. aufant'utettf#aren, fcbto. (b.) —
bij iensparen. 3ufant'utettfOiel, I. = samenspel.
sulatn'utettfprei0en, ft. (b.) = in 't huwelijk
verbinden, trouwen. infant'utettftedett, fd)w.
(b.) = aan elkaar-, vaststeken; bijelkaar
zitten; (de hoofden) bijelkaar steken. infant'
utenfteVe)n, ant (b.) bijelkaar, naast elkaar
staan (ook fig.), gemeene zaak maken, samenwerken. ittfanemenftellen, fd)w. (1).) = samenvoegen, bijelkaar plaatsen; in elkaar zetten,
monteeren; rangschikken, ordenen, klassifieeeren ; (den uitslag van de verkiezingen e. d.)
opmaken; op-, aangeven, vergelijken; kollation= samenneeren. 3ufant'utenftellung,
voeging, rangschikking enz., vgl. 3 uf am m en
ftellen; (ook) overzicht, opgave, auf am''
menfteuern, fcbw. (b.) = bijeen-, opbrengen.
iulam'utenftintmen, 1d)w. (b.) = overeenstemmen. iulanemenft0001n, fd)w. (b.) ----bijeenzoeken, -rapen, -scharrelen; samenflansen.
3ulatn'utettfta1, m. = schok; botsing (van
&einem); aanvaring (van schepen); (fig.) botsing,
konflikt. aufanentenftellett, ft. (1).) = tegen
elkaar stooten; bie (Maier (mit ben Olaf ern) 3. =
klinken; (in een vijzel) fijnstooten; (buizen)
in elkaar steken, samenvoegen; 5., (f.) =
tegen elkaar stooten, met elkaar in botsing
komen (ook fig.); tegen elkaar aankomen,
samenkomen. ittfauentenftramen, fd)w. (f.) =
samenstroomen. aufamlnenftlide(1)n, fd)w.
(1).) = met stukjes en beetjes bijelkaar brengen,
samenflansen; lappen, (weer) heel maken.
aufattentettlittn#ertt, fd)w. (1).) = bij elkaar
flikken, in elkaar knoeien, samenflansen.
8ufant'utettfturi, m. = in(een)storting; val.
aufantIttenftftraen, fd)w. (1.) = instorten,
invallen, -zakken ; (fig.) vallen, ineenstorten.
attlatn'tnentragen, ft. (b.) = bijeenbrengen,
vergaren. ittlant'utentreffen, ft. (1.) = elkaar
ontmoeten; samenvallen (van gebeurtenisseti);
bijelkaar passen; mit einem 3. = iem. toevallig
aantreffen, ontmoeten; bad 3.— de ontmoeting;
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't samenvallen; de samenloop (van omstandigheden). ittlamlnentreibett, ft. (b.) = bijeendrijven ; bijelkaar krijgen, opdoen. ittlattenten.
treten, ft. (f.) = bijeenkomen; gemeene zaak
maken, zich verbinden, zich vereenigen.
aulattententun, unr. (b.) = bijelkaar doen;
114
= zich vereenigen.
- aan
ittlauententututlen, ft. (f.) = samen-,
elkaar groeien. aufa'entueben,
fcbro. 6.) -nt ut
opeenwaaien. iulanementuerfett, rt. (b.) =
bijelkaar, overhoop werpen; vermengen; verwarren, door elkaar gooien. ittfant'utentuinben,
ft. (b.) = in elkaar vlechten. infauententuirten,
fd)w. (b.) = samenwerken. infattententuiirfeln,
fcbw. (b.) = bij en door elkaar gooien; 3ufam.
mengewiirfelte efelifcbaft = bont, samengeraapt gezelschap, allegaartje.
iulatn'tnettiiiigen, fcbw. (b.) = samentellen.
sufattenteniiebett, ft. (b.) = (troepen, lettergrepen e. d.) samentrekken; in elkaar trekken;
a. (l.) = samen gaan wonen; fit§ — (zich)
samentrekken, (in)krimpen; (Moffett) Sieben
3ulantmen pakken zich samen. aufatte.
***minden, fcbw. (f.) = (hevig) ontstellen,
sehrikken. aufatietnettatutingett, fcbm. (b.) =
met geweld samenvoegen.
Eiulantt zie famt II].
8u'fa4, m. = toe-, bijvoeging; toevoegsel;
bijvoegsel, bijlage, aanhangsel. 8u'fagtrtilel,
m. = additioneel aanvullingsartikel. 8u'•
falAeftimmung, w. = aanvullingsbepaling.
8ufalrntafrnitte, w. = hulpmachine. Sn'falp
material, 1. = aanvullingsmateriaal.
infOatt'bett zie 3 cb an b e.
inidjanien, fd)w. (b.) = bezorgen, toestoppen.
sulMarren, fcbw. (b.) = toe-, dichtgooien
(met aarde). su'Atutett, fcbw. (b.) = toezien, toekijken; einem 3. naar iem. kijken. 801§auer,
m. —s, = toeschouwer; [naam van een
periodiek: „spektatorl. 804auerrannt, w. =
ruimte voor de toeschouwers, voor 't publiek,
zaal. sulcbaufeln, fd)tu. (b.) = toe-, dichtscheppen. iselebiden, fcbw. (b.) = toezenden,
sturen. au'li@tebett, ft. (b.) = (grendel) toe-,
dichtschuiven; (iem. iets) toeschuiven ; (ook:
iem. iets) aanwrijven; vgl. lu'ittiefien,
ft. (b.) = (geld) toeleggen, bijvoegen;
(auf etnen) (los)vuren, schieten; a., (f.) =
toeschieten ; (auf einen) toesehieten., toesnellen .
m. = toewijzing (bij een verZ-oop),
gunning (bij aanbesteding e. d.); toeslag, bijbetaling ; opcenten; bij-, toevoeging; er
erbieft ben 3. = 't werd hem toegewezen;
einem ben 3. ertetlen = ('t werk e. d.) iem.
toewijzen, gunnen; ber 3. erfolgt fofort = de
toewijzing geschiedt onmiddellijk, voetstoots.
iteglagen, ft. (b.) = toe-, dichtslaan; (iem.
den bat) toeslaan; (bij een verkoop) verkoopen,
toewijzen; er op losslaan; (de onkosten) er bij
voegen; (ook ala.) voegen bij, onderbrengcn bij ;
[(bie 91r3nei) bat mir nicbt 3ugeld)lagen = is mij
niet goed bekomen] ; 5., (f.) = toe-, dichtslaan.
8u'figager, m. = voorslaander (bij den smid);
(ook) iem. die er maar opslaat. 3u'lciplaiWorto,
1. = strafport(o). I., •larte,
W. = suppletie-, aanvullingsbiljet. 8ttittlagir•
'rift, m. = termijn van toewijzing.
= supplementaire premie. 8u'•
4naintie,
fe4lagdftenern, 431. = opcenten.
ft. (by) = (aan)slijpen. in'Ittle0Vett, fd)w. (b.) —
aan-, toesleepen.
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toe-, vriendelijk, kalmeerend) toespreken; (moed) insn'ilfcblieflen, R. (h.); . 1tOnteifiett, ft. (b.)
dichtHsluiten; -smijten.
spreken; (iem. een bezlt, een recht) toekennen,
iu'llfebnielptt, ft. (b.); .1e4ntetterts, fdm. (b.),
toewijzen; (ber Wictid)e) fleif3ig 3. = terdege aanspreken; bem eriett 3. = zich te goed doen aan
, Kutieven, itro. (1).); x lcOnallen, id)11). (b.) =
dicht-, toellsmelten; -slaan; -smeren; -gespen. 't eten; [einem 3. = bevallen, beha gen; einem
3teiOna00en, film. (b.) = toehappen; 1., (1.)
l3Ian 3. — met een plan strooken; einem, bei
= toe-, dichtknippen, toeslaan. 3Wiebsteibe.
einem 3. = norfprecbert]; fprecben Sic nut
•tt = spreek maar op. 3u1Oretbung,
brett, 1. = snijplank. 3u'ltbneibetneffer, 1. =
—
uitsnijmes. 5u1Kneiben, ft. (h.) = (een kleed, toewijzing. sulptingen, ft. (f.) = toespringen.
blik enz. op meat) knippen, uitsnijden; (fl,.)
8u'14nutb, m. = (troostende, bemoedigende)
pasklaar maken. 3u'itipteiber, m. knipper,
toespraak, woorden, vertroosting, ('t) toesprecoupeur. 3u*Otteibetiltb, m. = werk-, knip-, ken, vriendelijke aandrang; (ber Laben, ber
snijtafel (van kleer- of si .hoenmaker). 5ultOtteien, Staufmann bat) Diet ob. guten 3. = veel aanfd)w. (1.1 = dicht-, toesneeuwen. 8telcOultt, loop, veel te doen; (Speller) finben niel 3. —
en. = snit, fatsoen, coupe; inrichting, gedaante.
hebben veel aftrek. 5ulpiinbett, fdut. (b.) = de
fd)tv. (1).) = toe-, dichtrijgen,
spon (er) op doen, met een prop afsluiten.
toebinden; toesnoeren.
&Taub, m. = toestand, staat; 3uftlinb e
3seitbrauben, fcbto. (b.) = toe-, dichtschroeven.
friegen 't op de zenuwen krijgen. ittftan'be
3ulttreibett, ft. (1.) = (er) bijschrijven; (iem.
fommen = tot stand komen, werkelijkheid
jets) toeschrijven, -kennen; [(een boek e. d.)
worden; etw. 3. bringen, mit etw. 3. fommen =opdragen] ; (er bat es) ficb fen* 3113uldgeiben
jets tot stand brengen , volbrengen, klaar
ziehzelf te wijten. steftbreien, R. (b.) = toe- spelen.
= bevoegd, kompetent.
schreeuwen, -roepen. aulc§reitett, ft. (1.) =
3ultiittbigfeit,
— = bevoegdheid, kompeaan, toestappen; tlicbtig 3. = flink a.; (auf
tentie. 3Wftiinbinfeit4frei6, m. = bevoegdeittert) t. 3u11(bvift, u3. = schrijven, brief, heidskring, -gebied, ressort au'itginblitO in
letteren, missieve; [opdracht (van een boek e. d .)] . blijvenden toestand verkeerend. auitattett lam.
3ultftrifttie0 = sehriftelijk.
men = te-pas, to-stave komen. au'itecten, fdnv.
4utc4ut'ben zie Sd)ufb I. 3ultbut, m. aan(b.) = toe-, dichtsteken, dichtspelden; (einem
vulling, bijbetaling; toelage, subsidie, toe-,
etw.) toestoppen. au'iteb(e)n, unr. (b.): bas
bijslag; (bij boekdr.) overvellen, -bladen, blanke
ftebt ibm 511 = dat is hem geoorloofd, toegebladen. w., =herein, m. = voor- staan, komt hem toe; dat past, voegt hem;
schotkas. au'frOttftern, fdm. (1.) = toestoppen, einem ftebt bas 9lecbt 3u = iem. heeft 't recht,
bezorgen; bijdragen. aulc§iitten, fd)ro. (b.) =
't staat iem. vrij; [ook = 311 g e [teb en, an.
(er) bijdoen, -gieten; dichtgooien, aanplempen,
ft e b en]. sultellen, fcbro. (b.) = toemaken, afdempen. 3u lAtuDren, rdm. (b.) = (iem. jets)
sluiten, barrikadeeren; (meest: einem etw.) ter
onder eede beloven, verzekeren.
hand stellen, doen geworden, doen toekomen,
iu'lefjen, ft. (b.) = toezien, -kijken, opletten, opbezorgen; (een dagvearding,
d.) beteekenen.
passen, zorg dragen; genau 3. nauw (toe)- 3ultellung, = overhandiging, bezorging;
kijken; bem Spiel 3. = naar 't spel zien; (biefem
beteekening. 3uftelluttgOurfuttbe, w. = deur2eiben fann id) nicbt) aanzien; fieb bit 3u, wie waardersexploot. bulterbett, ft. (f.) = door
bu mit ibm fertig wirft zie maar hoe, zorg er sterfgeval toekomen, ten deel vallenj.
voor dat je 't met hem klaar speelt; ba mag er
fteuern, fcbw. (1).) = bijdragen; 5., (f.) = (auf
3. = laat hij maar oppassen; ba# 3. foftet nicbts ben bafen) aan-, toesturen bem tafen 3.
= zien kost niets; id) batte brts 3. = ik kon
anjtimuten, fcbw. (b.): einem, einer Meinung
toekijken. sulebenb# = zichtbaar, ziender- 3. = met iem., met een meening instemmen,
oogen. aulettben, unr. VW). (b.) = toezenden. 't eens zijn; (etw.) toestemmen, -staan;
Auletiett, fcfpn. (b.) = bij-, toevoegen; (er bij)
3uftimmenb = (ook) bevestigend. 3u'ftims
inschieten, (er op) toeleggen; toe-, diehtzetten;
utung, w. = toe-, instemming; bevestiging.
(in 't domino) sluiten; einem Ijart (fcbarf ufw.)
aultetifett, fcbm. (b.) = (dicht-, toestoppen,
3. = iem. hevig bestoken, in 't nauw brengen, lappen; (einem etw.) toestoppen. att'fattlein,
't vuur nauw aan de schenen leggen enz.;
fcbm. (b.) = kurken. 5teftuflen, ft. (b.) = toe-,
einem mit Q3itten ltarf 3. = tem. voortdurend
dichtstooten, (er op) toe stooten; 5., (f.) —
met verzoeken lastig vallen; (Strattlbeiten bie (van jets onaangenaams) overko'men, gebeuren;
einem) febr 3. = erg aangrijpen; (ber cticticbe) tijm ift ein linglild 3ugeftof3en = hem is een
aanspreken; (er bat) nid)ts 3u3ufeten niets
ongeluk overkomen, hij heeft een ongeluk
bij te zetten, niets te verliezen; id) babe babel gehad. aultreben, rerun. (b.): einem 3iele 3. —
3ugefett = ik lieb er op toegelegd; bem Oolb op een doel afgaan, jets nastreven. 8ultrout,
Stupfer 3. koper bij 't goud voegen; (sehp.: tn. = toevloed, -strooming. aultröttiett, fcfm.
een touw) aanhalen. sn'ffi§ern, fcbm. (b.) =
= toestroomen.
—
verzekeren , vast beloven, waarborgen. 3u'ir
be-, toedekken. gitiirsen, fdp). (f.)
fit§erung, tn. —, —en = verzekering, toeauf einen = op iem. toevliegen, aanstormen.
zegging, belofte.
aultutien, fcbw. (b.) = fatsoeneeren (ook fig.);
fd)u). (b.) = (toe-, dicht)sluiten. africhten, dresseeren; (fig.) pasklaar maken,
5u'lpfeten, fcbm. (b.) = toespelen. 5uVitien,
arrangeeren.
fcbw. (b.) = aanpunten, puntig, scherp maken; 5uta'ne
te voorschijn, voor den dag, aan
chi Oltiscben Sum 3. = een glaasje op de val- 't licht; vgl. f orb ern. initafein, fcbtv. (b.) =
reep, tot slot; fir0 = in een punt uitloopen; betakelen, optuigen. itetalAien,
(1.)
(dikwijls fig.) (zich verseherpend) uitloopen, zich op den tact toeloopen ; lomp toetasten, lomp,
onhandig doen. zie tappifcb.
toespitsen; (We Wrage) batte fid) bermaf3ett
3ugefpitt = had een zoo scherp karakter aange- 3ulat, n3. = bestanddeel, ingredient; jets er
nomen; ficb 3.3u = uitloopen op. 3ultyriube, bij, jets toe, toetje; (bij den kleermaker) verschot,
ro. rte 3ufprucb. wiforerbett, ft. (b.) = (iem. fournitimr. 3ultittbett, T. —s, -extraatje,
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toetje. [an'ttitig = 3ututicb; (ook) handtastelijk]. &Welt' zie Zell. iteteitett, fcbw. (b.) =
toe(be)deelen; (gerechtelijk) toewijzen.
Yung, w. = toedeeling; toewijzing.
= Zutfen.
3iit'p§en,
5u'iragett, ft. (b.) = toe-, aandragen; over-,
aanbrengen, (ver)klikken;
= zich
toedragen, gebeuren, gaan. 3n'triiner, m.
aanbrenger, (ver)klikker. 31ttriigerei', w. -,
-en = aanbrengerij, verklikkerij. iteträglicbvoordeelig, nuttig, heilzaam, gezond, bevorderlijk; etw. ift mir nid)t 3. (ook) bekomt mij
niet goed. 3u1rtiftlittreit, w. - = nuttigheid,
heilzaamheid.
I. atetvauett, Ito). (b.) einem etw. =lets van iem.
verwachten, iem. tot iets in staat achten; bem
traue id) alles 3u = hem acht ik tot alles in
staat; (bee Otte it) bem SlIeinen nid)t 3uge.:
traut niet achter lien kleine gezoclit;
id) babe ibm 3u niel Bugetraut = ik heb hem
(zijn krachten enz.) overschat.
&lumen,
-s = vertrouwen; babe 3. 3u mir = stel
vertrouwen in mij, vertrouw mij.
an'trantitt = vertrouwend, vertrouwelijk; 3.
gegen = vertr. met. 3ulrantiCeit, w. vertrouwen, vertrouwelijkheid. atetreffett, ft.
(1).) = waar blijken, op-, doorgaan, uitkomen;
(feine 93ebatintung) trifit nid)t 3u= gaat niet op;
aulreffettb juist, passend, raak, ad rein;
3. rein (ook) = 3utreff en. anitreiben, R. (b.) =
jagen, drijven naar
toe; (klanten) aanbrengen; 3., (1.) drijven naar. 3wtreten,
ft. (b.) = toe-, dichttrappen; 3., (1.) = nader-,
toetreden; einem 13erein 3. = tot een vereeniging toetreden. 3Wtrift, w. = aanvoer
(van vee). atetrinten, R. (b.) einem 3. = iem.
toedrinken, iems. gezondheid drinken; nur 3. =
maar doordrinken; trint 3u! = drink dan!
entree, (recht van) toegang;
3u'tvitt, m.
bei freiem 3. = tegen vrij entree.
5111'010 = gedienstig, voorkomend, vriendelijk,
lief; vleierig. w. - gedienstigheld enz.
I. atetun, unr (b.) = toe-, dichtdoen; (er) bijdoen, bijvoegen. II. 3ulttn, 1. = toedoen.
itetttticf) zie 3utulit.
;until:m*01m (Oen.) = ten nadeele (van).
attun'terft zie unterft.
atetteriiiffig - be-, vertrouwbaar, waarop te
rekenen valt, geloofwaardig; welingelicht;
solide. Sulterttiffigleit, W. - betrouwbaarheld ; zekerheid; geloofwaardigheid; soliditeit.
aultertittlicij zie 3unerletifig. atetterlittt,
w. - vast vertrouwen, gerustheid (op de
toekomst); stellige verwaehting. attliettie§tlit4
= vertrouwend, vol vertrouwen, gerust, stellig;
met vertrouwen. 3teberlitfitliOfcit, w. - =
gerustheid, zekerheid, stellig vertrouwen,
stelligheid.
aubiet' = teveel; met klemtoon op 311: 5u vie!.
anbee = tevoren; vooraf, eerst; [ben attbern
v66r de anderen ait]. iubor'bebenten,
3.
unr. (b.) vooraf bedenken. subOr'berit =
eerst, vooraf, v66r alles, allereerst, in de
eerste plaats, vooraan. 31tber'foutittett, (f.) =
voorko'men, voor'komen, v66r zijn; ber
(Zelegrapb ift bem Wliittling)5unorgefommen
voor'gekomen, te vlug- of geweest; Cie fommen
meinen aBilitfcben 3twor = u voorkomt mijn
wenschen. attbeetomutettb = voorko'mend,
gedienstig. 3nberlouttnenOeit, W. -- voorko'mendheid. 3ttborluit, unr. (b.): es einem in
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einem Zinge 3. = iem. in lets overtreffen, de
loef afsteken.
3tetuattO, m. -es = aanwas, aangroeiing,
vermeerdering, akkres ; 3. an (Zat.) ob.
non Oermiigen = verm. van vermogen; auf
ben 3. macben = op den groei maken. au'.
tuaMen, ft. (1.) = toe-, dichtgroeien; (ein
grof3er Oorteil) wirb ibm 3. = zal hem te beurt,
ten deel vallen; baraus wirb ibm etwas Outes
3. = daaruit zal voor hem wat goeds voortkomen, voortspruiten. stetuagett, id)w. u. R. O.)
= toewegen; toebedeelen. 5ttiviti5ett, Rim. (b.)
= rollers, wentelen naar .. (toe) ; einem etw. 3. iem. iets toewentelen, iem. lets op den hals
laden ; (ben eingang mit . ..) 3. =toe-, dichtrollen
(met een rotsblok bijv.). plumber**, icip. (i.):
einem .rte 3. = maar een plaats toegaan,
trekken. 3tetuanten, fcbw. (1.): einem .erte 3. naar een plaats wankelen. au/Marten, itw. (1).)
= afwachten; einem Zinge = 't einde van lets
a.; 31tIontiettb = afwachtend; 3. . be Stellung,
baltung = a ..e houding. itttoe'gebringett,
unr. (b.) = teweeg-, tot stand brengen. aulue.
ben, fcbto. (b.) = toe-, dichtwaaien; (einem
2uft) toewaaien. attlueilett = soms, somtijds;
van tijd tot tijd. aultieifen, (b.) = toewijzen,
gunnen; einem bie Sluttbitaft 3. = met de
klandizie begunstigen. 3tettleitung,
toewijzing, gunning; order. 3tetoetten,
(f.): bem Orabe 3. = wegkwijnend den flood
tegemoet gaan. ittivenbett, um (b.) = toekeeren, -wenden; (einem ben 9iiiden) toekeeren;
(einem Rine Wreunbitaft) schenken; einer
Sate refine 21ufmertfamfeit 5. = zijn aandacht
op lets vestigen, aan lets wijden; einem etw. 3. iem. lets doen toekomen, schenken, met lets
begunstigen ; (einem einen Oorteil) aanbrengen;
WO einem -Ode 3. = zich naar een plants
begeven ; fit bem Stubium 3. zich op de
studie toeleggen, zich aan de studie wijden;
(rein 93ettebmen) wenbet ibm alle ber3en 3u =
doet hem aller harten winnen; bas ber3 bem
itlert a. = zijn hart aan ijdelheid hangen.
3tettienbuttft, w. = toekeeren, toewenken,
sehenking, gift, bijdrage enz., vgl. 3uw en b en;
(ook) ondersteuning.
autueltill = te weinig ; vgl. 3un i e I.
(1).)
(deur) toe-, dichtslaan,
auluerfen,
toe-, dichtwerpen; (sloot) dempen, aanplempen;
(graf) volgooien; (iem. lets) toewerpen.
autui'ber mit Zatin = tegen, ongunstig, in
strijd met; (bas Officf ift ibm) ongunstig; er
mir 5. = ik heb een hekel aan hem, hij is mij
antipathiek; (eine Spare) ift mir 3. staat mij
tegen; bem 3efebl 3. banbeItt = in strijd met
't bevel handelen, 't bevel overtreden ; ben
Oorftriften 3. laufen = indruischen tegen,
niet strooken met de voorschriften; 3. tauten
= in strijd zijn, strijdig zijn (met); fit etw.
3. effen = zich lets tegen eten; [in einem finb
wir 3. = in een ding verschillen wij] ; (gwst.)
ein 3.. er Merit
een onaangenaarn mensch.
3tOtti'bertanblung, w. = overtreding.
berlaufen, =tauten uttu., vgl. 3uwiber.
atetuinfett, ftw. (f).) einem = iem. toewenken.
attlubtbett, id)w. (b.) = overwelven. 3tetuttc44
zie 3uwats.
bu'ictfitett, fobw. (b.) = bijbetalen. 3Waiiblett,
ftw. (b.) = (er)bij telien; (iem. iets) toetellen.
auieilen = bij tijden, somtijds; vgl. 3 e it.
it. (b.) = toe-, dichttrekken, (knoop)
aanhalen ; op den hals halen, bezorgen; roepen,
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er bij halen (ter deelneming enz.), (einer 9.Ir3t)
er bij roepen, raadplegen (vgl. bin3u3ieb en);
bas wirb ism einen Oerweis 3. = dat zal hem
een berisping bez. ; 114 erne Stranfbeit 5. (b.) =
zich een ziekte op den hals halen, een ziekte
opdoen; ber etrid Biebt fid) 3u = gaat toe,
in den knoop; 5., (1.) = zich vestigen; (van
dienstboden) in dienst treden; bem Steere 3. —
naar (de) zee trekken. 8ultu§t, w. = jong
fokvee. &Ong, m. = aankomst; toevloed;
versterking (v. troepen bijv.). 3te3iigtee, m. —s,
— = later aangekomene, nieuwe inwoner;
meelooper, vrijwilliger. 3u'3iigli4 : 3. 10
ilro3. = onder (met) bijvoeging van 10%;
3. bes Stontos = met bijtelling van, inklusief
de korting. au'itutingeu, fd)w. (b.) — met
geweld toe-, dichtdoen.
5to. = 3wild)en.
stuaelen, fd)w. (1).) = knijpen, tergen, plagen.
&mug, m. —(e)s = dwang, geweld; [ban,
jurisdiktie]; tun Ste lid) !eitten 3. an = doe u
geen geweld aan, maak 't u niet moeilijk,
geneer u niet. itodiegett, Km. (b.) = persen,
klemmen, dringen; id) atulinge mid) burd) bie
Ziir = ik pers me enz.; eitten in 8attbe 3. =
iem. in (drukkende) boeien klemmen.
5tuartglo6 = ongedwongen, natuurlijk, vrij;
3. . e befte = aan geen vasten termijn of
omvang gebonden afleveringen, vrije afl.
8tuaugleftgleit, w. — = ongedwongenheid enz.
3Wanglintaftregel .mittet zie 3w an gem.
3Wangtrauteibe, w. =gedwongen leening ; ook =
Sarbellenlemmel (scherts.). 3Wang5'arbeit,
w. = dwangarbeid. 3tuattgO'betuirtfe0aftuttg,
w. = gedwongen, verplichte bebouwing, verbouwing; vgi. 3wangswirticbaft. 8tuangira
bienft, m. = dwangdienst. 8WattgWenteigtutug,
m. = onteigening. 3tuangWer3ietiung, w. =
dwang-, rijksopvoeding (in gestichten enz.).
3tuangWerlieOuttgiattrtalt, U3. = rijksopvoedingsgesticht ; tuchtschool. 8tnatted'innuttg,
w. = (in Oostenr.) wettelijk gilde. 3rilattgb's
jade, w. = dwangbuis. 3tuangOlaffe, w. =
verplicht (d. i. rijks)ondersteuningsfonds.
3tuaitabluvO, m. = dwangkoers, wettelijk
vastgestelde k. 3tuattg8lage, w. = onaangename, benarde toestand. 81vattg6Ittafgeget,
w. = dwangmaatregel. 8WangWutittel, 1. -dwangmiddel. 3tuangWetit§t, w. =gedwongen,
gewetensplicht. 3tuang6'berdufierunit, to• =
(gerechtelijke) openbare verkooping. 8tuattg6'.
berfabren, 1. = dwangmaatregel, exekutie.
3tuattgO'bergleitb, m. = gerechtelijk akoord
(bij faillissement). 8tuattgb'berfauf, m., *ber.
fteigerung, tn. = (gere,chtelijke) openbare
verkooping, exekutoriale verkoop; etw. pun
(3ttr) 3. bringen = iets in 't openbaar verkoopen. 8tuangWberfidjeruttg, 03. =gedwongen,
verplichte verzekering. 3WattgO'bottitredunil,
w. = exekutie. 8tuattgO'borftelfuntlf tD. =
dwangvoorstelling, -beeld. 5tuattgblueile =
door dwang, gedwongen; gerechtelijk. 3tuattglY•
tuirtf4aft, W. = dwangsysteem, vgl. 3133 an g s b emir tf d) af tun g.
3tuanlig = twintig. 8tuattligeit, f. = twintighoek. Stuattliger, m. --s, — = twintigjarige;
twintigkreutzerstuk; soldaat van 't 20ste
(regiment) ; (er ift) in ben 3.. n, in ben 3. 3abrett
= in de twintig; (es geld)ab) in ben 3. 3abren.
= tusschen '20 en '30, in de twintiger jaren.
ituattlfgeetet i = twintigerlei. 511)4101g at§ =
twintigvoudig, -maal zoo groot; bas 3w ..e,

ein 3w .. es = 't, een twintigvoud. 3tvan'51g.
ftack 1. —(e)s, —e, iftticbtter, m. —s, — —
twintigvlak. atunnligiiiiivig = twintigjarig.
8tuan'3tglitnart'itild, 1.; sOfettinigftlid, f. —
twintiglimarkstuk; -penningstuk.
3tuan'3igeiittber, m. = twintigponder. atuale.
sigite (ber, bie, bas) = twintigste. 8tuan'3igitet,
1. —5, — = twintigste (deel). 5Wattligften g —
ten twintigste.
Welchem = 3witid)ern. stuat'5(e)1ig =
druk, woelig, beweeglijk. ituatlettt, ftw. (b.) =
spartelen, druk, beweeglijk zijn.
Am = wel-is-waar, wel; unb 3. = en wel.
3Wert, m. —(e)s, —e = doel (abstrakt), bedoeling, .00gmerk, intentie; [eindpuntj ; leinen
3. erreld)en, nerfeblen = zijn doel bereiken,
missen; 3u biefem 3. = to lien einde, met
dat doel; 3u weltem 3.? = met welk doel?
waartoe? bas bat gar leinen 3. = dat dient tot
niets; ber 3. beiligt bie Mittel = 't doel heiligt
de middelen; ber Tette 3. — 't einddoel;
obne 3. unb 31e1 = doelloos; ook = 3wede.
3tueitibiettli4 = doeltreffend, -matig, geschikt.
8lueele, W. —, —n = (houten of metalen) pin,
punaise, platkop, tapijtnagel. atueetett, fd)w.
(b.) = (vast)pennen, met pennen (stiften)
beslaan; [streven (naar), dienen, bedoelen].
atued'entibrecheub = doelmatig, -treffend.
3tued'effeit, 1. = feestmaal, banket. 3lvetr1o4 =
doel-, nutteloos. 8tvecrioliflteit, w. — doel-,
nutteloosheid. stued'utiitig — doelmatig,
geschikt, gepast. 3rned'mdfiigteit, w. = dOelmatigheid enz. 8weit'uttiflgteitOrilditiOten, q1.:
aue 3. = om redenen van doelmatigheid.
3tuert4 (mit Oen.) = ten behoeve van, voor;
ter, ten, tot. 8wed'ithufj, m. = raak schot.
3tuett'berbanb, m. = bond (van gemeenten enz.
tot gemeensehappelijke doeleinden). itueerboll =
doelmatig, -treffend. stuedluibrig = ondoelmatig, ongeschikt, averechts(ch). 3tuettluibrigs
felt, w. — = ondoelmatigheid enz.
3tueir1e zie £uet)ie.
[Oveett = 3w el]. gtvei = twee: eine 3. = een 2;
3u 3.. en = twee aan twee, met en tweeen;
atle 3. Zage: om den anderen dag. ituei'artnig =
tweearmig. stoei'baftnig = met (van) twee
banen.
5tuei'llbeittig; .bliitt(e)tig; ibluutig = tweellbeenig; -bladerig, -bloemig.
8Wei'briideu, 1. = Tweebruggen.
3Wei'beder, m. —a, — tweedekker. Inlet'.
beutig = 'dubbelzinnig, verdacht, van twijfelachtig allooi; dubbelhartig; (eig.) voor twee
uitleggingen vatbaar. atueileutigteit, w. —,
—en = dubbelzinnigheid, verdachtheid,dubbelhartigheid. ituelibetifitig = tweedradig, dubbel
getwijnd. itueVe = twee. ituei'eu fie0, id)w.
(1).) = in tweeen gaan, zich splitsen; oneenig
worden; (ook wel) bij elkaar komen, zich
verbinden. 3tuerev, m. —s, — tweepfennigstuk, (een) 2; iem. van 't 2de (regiment bijv.),
wijn van 't jaar '02 enz. itneVerleti = tweeerlei;
Zerfprecbett uttb taItett finb 3. = beloven en
doen zijn twee; bier tit non 3. bie IRebe = er is
hier sprake van verschillende zaken.
3merlIta4 ('filltiO) ; stattetifl; .filbig ; 3.tantis
tiettisuli, 1.; .farbig = tweellvoudig (dubbel);
-vakkig; -draads; -gezinshuis; -kleurig.
&mild, m. —e, — = twijfel; in (int) 3.
feitt = in tw. zijn (verkeeren); 3. t)egen =
tw. koesteren; etw. in 3. 3ie1)en (it); otne
alien 3. = zonder eenigen tw.; auber allem 3.,
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fiber alien 3. erbaben = buiten alien tw.,
boven alien tw. verheven. 81vet ifetfall, m. =
(geval van) twijfel; im 3. entbalte bid) = in tw.
onthoud u. gtveilelftaft = twijfelachtig, onzeker, in twijfel; es lit 3. ob er.., —es ift nid)t 3.
baj er... = 't is tw., onz., — niet tw. of...;
3.. er nit C rfolg = tw .. e naam, uitslag; 3.. e
tebitoren, Worberungett = dubieuze debiteuren, posten; (bariiber bin id)) 3. = in twijfel,
in 't onzekere. 8twilelbartiefeit, w. — =
twijfelachtigheid, onzekerheid. atnerfettod =
twijfelloos, ongetwijfeld, buiten twijfel. 8tuel's
felnott, m. = twijfelmoedigheid, besluiteloosheid. gtvel ifettniitig = twijfel-, weifelmoedig,
besluiteloos. gtoeVfettt, id)w. O.) = twijfelen;
3. an (Dat.) = tw. aan; wit 3. nid)t, ba13 er bie
Wabrbeit lagt = wij tw. niet, of hij ... ; [id)
3weifle nid)t Cie lo 3u nennen = ik aarzel niet
u zoo to noemen]. aincijetijormte = zonder
twijfel, ongetwijfeld. &wild**, w. =
twijfelzucht, skepticisme. itvelleifficijtig =
twijfelzuchtig, skeptisch. &wirier, m. —s,
— = twijfelaar, skeptikus.
aiwilliig(e)lie = tweevleugelig; (deur) dubbel.
8iwi'lliiglev, m. = tweevleugelig insekt.
atwi'fiitig = tweevoetig.
&wig, tn. —(e)s, —e = twijg, tak (ook fig.);
aftakking; er fommt auf teinen mitten 3. =
hij brengt 't tot niets, komt tot niets. &wig's
babn, w. = zijlijn. &wie'bant, w. = bij-,
hulpbank, filiaal. 8toeig'bureau, 1. = filiaal,
bijkantoor. gtvergen,id)to. (ti.) = takjes krijgen ;
enten; 1'0 g. = zich vertakken.
3wergelang, m. = duo. ' atud igel*e4tie zie
3witterbaft. 8Wei'gelpann, 1. = tweespan.
gwei'fielpaiten: 3 . . e 3eite = kolomregel (bij
2 kolommen per bladz.). 3toeillefOre44, I. --samen-, tweespraak. gtvel igeftricben = tweegestreept.
3tuelg'ecKtift, 1. = filiaal.
atwi'eleilig = met dubbel spoor.
gtutVglieb(e)rig = tweeledig.
3tudg'niebertallung, Iv. = filiaal, bij-, hulpkantoor.
31wi'groltbenitiid, 1. = tweegroschenstuk.
3ineig'itelle, to. = filiaal. &wig iberein, in. =
(vereenigings)afdeeling, bijvereeniging.
8inerbanber, m. —s, — = tweehandige,
mensch; (ook) tweehandig zwaard. &Wei'.
banbie = tweehandig (dier, muziekstuk,
zwaard). &tvei'Otinfle = tweehuizig (van
planten). 3tudibeit, W. — = tweeheid, dualiteit.
ainel'ignr(e)lig = met twee hengsels, ooren.
gtvei'bad(e)rig = tweebultig. givei'barnig =
tweehoornig. 3Wellittfer, m. = tweehoevige,
herkauwer. aineibute bed = tweehonderd.
atuciOnni beditiOrig = tweehonderdjarig.
atwiliityrie = tweejarig.
3Wellamtnetlnitetn, 1. = tweekamerstelsel
(vertegenwoordiging). &nellancOr, m. = tweegevecht, duel. 8weiliinOrer, m. = duellist.
aiwilaPletig = tweezaadlobbig.
ainel'Illapifig; stebig; stiOPig = tweellhoofdig,
-slachtig; -lippig.
atwi'llmat; small; snainnie = tweellmaal;
-werf (-maal herhaald); -helmig.
givel'ittlittni14 = tweemans..., met twee handvatten (schaaf, zaag). 8twilnartiftiid, I. ---tweemarkstuk. 8tuellnafter, m. —s, — =
tweemaster.
gwei'llittaftig; suto'natig , anteltatlidi = tweellmastig; -maandsch; -maandelijks(ch).

stuergOaft.

8twi'Orettltigitiid, 1. = tweepenningstuk.
8WeiViinber, m. —s, — = tweeponder.
&wi'vab, 1. = rijwiel, fiets. atuel'vab(e)de =
tweewielig. ainci'reibie = tweerijig, in (met) 2
rijen, in 2 gelederen; 3 ..e ref to = vest met 2
rijen knoopen. 8tnei'vnbever, m. —s, — =
tweeriems boot.
sWeiqvub(e)tig; sli§alig; sIttattig = tweeliriems ; -schalig (-schelpig); -schaduwig.
atwi' lliMailer)10; ifitneibie; .14u1jin =
tweelipersoons.; -snijdend; -voets (d. i. 2 met
Lang of breed).
8twi'lltur, t v. = wol van de 2de schering.
swerfebiirig = (van schaap) dat 2 x per jaar
geschoren wordt; (van weide) die 2 x jaarlijks
gemaaid wordt; 5 .. e Wolfe zie 3w elicbur;
(fig.) voor dubbel gebruik, A double usage.
atwi'llleitig; =Willie = tweeflzijdig; -lettergrepig.
aiwiliigg = met 2 zitplaatsen (rijtuig bijv.),
tweepersoons ... ; 3 .. es 1a1)rrab = tweep.
rijwiel, tandem. gtveilOaltig = tweespletig;
van 2 kolommen (druks), tweekolommig.
3twii*tittnev, m. —s, — = rijtuig met (voor)
2 paarden. gtveilpfinttig = met 2 paarden;
(ook) tweepersoons (bed).
atwiltettig = van 2 cijfers, met 2 decimalen;
3.. e Quftpumpe = dubbele luchtpomp. atuei'•
ltinunig = tweestemmig. aiwiltberig = van 2
verdiepingen. gtvet'ftufig = van 2 treden,
trappen. atneiltlinbig = tweeurig, -uurs.
stwilliinblie0 = alle 2, om de 2 uur. gtvei'.
tiigig = tweedaagsch.
atueitigittefte(r); sbefte(r) = op den na de
oudste; op den na de beste.
atwite (ber, bie, bas) = tweede; alitbelm ber
3., WilbeIm II. = Willem de Tweede, W. II.
atuditellig = tweedeelig. &wild, 1. —s, — —
tweede (deel), helft. atuellett6 = ten tweede,
tweedens. aweit'gebnen = tweede, op een na
de oudste. gtveitifinffig = tweederangs.
gtoeitletit = op edn na de laatste, voorlaatst.
3twitIniibtriett, 1. = tweede meisje. atneit's
Italia: 3.. e .51)potbet = tweede hypotheek.
atud'uttba*aig, sunbbreitie ulio. = twee en
tachtig, twee en dertig enz.
8Weibiev'tellInote, w.; stmule, w.; start, m. =
tweekwart(s);Inoot; -rust; -maat.
&witoeiberer, w. — = bigamie, tweewijverij.
atwilvertig = tweewaardig. 8twilad, m.
—(e)s, —e = tweetand, gaffel. gtvel'gaitig =
tweehandig, gaffelvormig. 8toergabt, t v. =
tweetal; dualis. 8tneilarpt, ttt. = tweetand;
(plant) tandzaad.
atwi'llaellig; saintig; s aallig; ;atingle = tweellregelig(-rijig) ; -tandig; -duims ; -tongig (dubbeltongig, dubbelhartig). .
8tudantittibertnaKine, to. = tweecylindermachine. gtveiantin'brie = tweecylinderig,
tweecylinder...
Diveri# = dwars]. 8inevtlett, 1. = middenrif, diafragma; einem bas 3. eridAttent = iem.
laten schudden van 't lachen, de lever doen
schudden. 3inevi0Velfe, w. = dwarsfluit.
3tuerc§ ilaif, m. = knapzak.
8tvere, m. —(e)s, —e = dwerg. atuevg'adie
= dwergachtig. 8tutre'bauut, m. = dwergboom. 8Inergibilbung, w. = dwergvorming.
atver'e(en)§aft = dwergachtig. 8tnergigertatt,
to. = dwerggestalte. gtverigig = dwergachtig.
&wee*, w. —, —nen = dwerg. invert:C*1ft
dwergachtig.
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3WereTntau4, w.; :obft, 1.; :bolt 1.; :Wu*, m.
= dwerglimuis; -ooft; -yolk; -groei.
atuerg'iteifitufj, m. = dodaars.
3tnet'fite, 3tuetittige, 3WettiOle, 0). —, —n =
pruim; kwets, blauwe pruim.
3tuid, tn. —(e)s = kneep, greep (met een tang),
ook = S d) m i t e. 3tuid'bolyer, in. = zwikboor.
3tnicle, w. —, —n = nijptang; ook = Swe de.
3Wielet, m. —s, — = wig, keg; wigvormige
vulling; geer; rare snoeshaan. 3tvicleibart,
in. = puntbaardje. 31vicleu, id)w. (b.) ----(k)nijpen; plagen; (ben 23art) . knippen; (mit
ben 9Tuger) knippen, pinken; es 3widt mid) im
2eib = ik heb pijn, kramp in 't lijf. 3tvicler,
in. —5, — = lorgnet; zwikboor. 3ivict'utii0le,
w. = molentje (in 't spel,); er bat eine 3. =
bij hem snijdt 't mes van twee kanten; einen
in bie 3. nebmen = iem. plagen, tempteeren;
in ber 3. riten = in de knijp, in den brand
zitten. 3mAct'10ere, w. = baardschaar. avid':
iattge, w. = nijptang.
Stuie'batt, m. —(e)s, —e u. „bade = beschuit.
3toie'bei, w. —, —n = ui; (bloem)bol; kncl
(horloge). 4inie'belavtig = bol-, uiachtig.
3inie'befilbeet, 1.; :briiiy, w. = uielibed; -saus.
3riiie'beifildie, q31. — (eig.) visch met uien;
(typ.) pastei; 3u 3w ..n. 3urammenfa11en = in
pastei vallen. iwie'beffiirmig = bol-, uivormig.
&Ae'beillgeriuft, m.; :geltbutad, m. = uiellgeur
(-reek); -smaak.
3nAe'beigettAitbd, 1. = bolgewas. iWie'bellt, id)w.
(b.) = naar uien ruiken, smaken; met uien toebereiden; einen 3. = iem. plagen, treiteren:
(ook) iem. smeer geven.
3toieibetilicijaie, w.; .joise, w. ; :fu,Ope, 133. —
uiellschil; -saus; -soep.
&wie'bettvagenb = boldragend.
itroielad), :fifitig = tweevoudig, dubbel; bas
3.. e = 't tweevoud, 't dubbele; ein 3..0 =
een tweevoud. 3rnie'nefOritA zie 3tueige-,
[prod). 3wie'fieteilt = in tweeen gedeeld,
gesplitst. 3tAelic0t, 1. = schemering, halfdonker. [puler = tweemaal].
3wielet, w. —, —n = splitsing, gaffel, vork.
iWieleitt ficb, id)w. (b.) = zich splitsen.
3wie'lliOalt, m.; :trattt, w. = tweellspalt
(verdeeldheid); -dracht (oneenigheid).
4Wielriiittig = oneenig, oneensgezind.
30)114, 3Willicb, m. —(e)s, —e = dril, tijk.
3Wit'dien = drillen, tijken. 3tviliti)Caire, w.,
:find, m. = drilbuis, -kiel. 3itiillii)e4tueber,
tn. = dril-, tijkwever.
&Ailing, m. —s, —e = tweeling; bie 3.. e =
(ook) de Tweelingen (een sterrebeeld).
3tuirting4Hapfel, m.; sbruber, m.; :inairbitte,
n:).; .Iditueiter, w. = tweelingsNappel, -broeder;
-machine; -zuster.
3toing'buvg, W. = dwangburcht, citadel.
&finige, ro. —, —II = taats, beslagring, oorband; bankschroef; klem(haak). ituin'gen, it.
(b.) (id) 3winge; 3wang ; 3wlinge; 3winge!
ge3wungen) = dwingen, noodzaken;(einem etw.
in We battb) drukken; (spijs, drank) opkunnen,
opmaken, naar binnen werken; (etw.) klaar
spelen; 3..ber tfirunb = dringende reden;
3 ..bes 23ebilrfnis = dringende behoefte; 3 ..be
Ilmitifinbe = dwingende omstandigheden, force
majeure; ge3wungenes 2bd)eln = gedwongen
]achje. 3win'ger, m. —s, — = dwinger; hok
(voor wilde dieren); strijdperk; slottoren;
kerker; [in de middeleeuwen: ruimte tuseehen
buiten- en, binnenringmuur van versterkingen,

tusschen slotmuur en -gracht, tusschen stadsmuur
en -gracht, binnenplaats v. klooster]; (nu nog
naam v. een bouwwerk in Dresden). &Ang'Oter,
m. = dwingeland, tiran, despoot. 3Wingliert:
fcbaft, w. = dwingelandij, despotisme.
&Anglia/tier, in. —s, — = Zwingliaan.
3Wingitoit = ed)raubifoct.
[stuinlen], 4Wittlern id)w. (1.) = (met de oogen)
knippen, pinken.
arninlein = 3winfern.
irniebeln, icbw. (b.) = draaien, dwarrelen.
3Wirn, m. —(e)s, —e = (getwijnd) garen;
blauer 3. = (ook) brandewijn; brauner 3. =
(ook) bier; er bat 3. im Ropf = heeft verstand,
weet van wanten; ibm geI)t ber 3. aus = hij is
uitgepraat.
I. awienen 91bi. = van garen, garen(en).
TI. ituir'nen, id)w. (b.) = twijnen, tweernen.
&Wetter, tn. —s, — = twijnder. 3tuirnerei',
w. —, —en = twijnderij. 3tuirtilaben, m. =
garen, draad; twijngaren.
atuivit'llOiittbler, m.; : ijanbiOub, m. ; .11nduel, m.
= garennhandelaar; -handschoen; -kluwen.
3wint'utalehitte, intii0le, w. = twijnmachine,
twijnmolen. StoirtellAlie, w. = garen kant.
atnilrlien, q3riftp. mit Z atin u. 2111. = tusschen;
er itebt 3. bir unb mix; weld) ein linteridieb 6.
biefentibunb nub bem meinigen1 = welk een
verschil tusschen enz.; (gwst.) 6. 2icbt = tusschen licht en donker; er geriet 3. 3wei geuer.
&A'icbettHatt, m.; g avtitel, m.; : batten, m =
tusschenlibedrijf (gew.: pauze, entr'acte);
-artikel; -balk.
3tuilcOenbemertung, In. = tusschengevoegde,
ingelaschte, terloopsche opmerking. 3Wilttett.
beitteib, m. = interlocutoir (vonnis).
3wriMenlibed, 1.; a=betf4 (911m); :bedOpaliagier,
m.; :bing, I. = tusschenlIdek; -deks; -dekspassagier ; -ding (middending).
swilttenbunb' = er tusschen door; van tijd
tot tijd, nu en dan. 3Wir4etteite = er tusschen
in. 3tuilttettfaii, m. = (storend) voorval,
geval, incident. 3riii'li4engebiinbe, F. = tusschengebouw. 31uilebettgerit§t, 1. = tusschengerecht; 3tuilitengefang, m. = tusschengezang. &ii'liOettgelMiitt, 1. = bijzaak.
3tuildienlIgefrOoil, 1.; selieb, f. = tusschenilverdieping (entre-sol); -lid (-stuk, -zetsel).
3tui'KettilOattbet, m.; :t tinbier, m.; :ftanblung,
w. = tusschenfihandel (ook: incident); -handelaar (ook: -persoon); -handeling (epizode).
3Wilc§enber' = tegelijkertijd, intusschen. atui.
leOenittlee = (er) tusschen in, midden-in.
3tuildyntOnig, m. = tusschenkoning. 3tui':
fctentontatt, m. = tusschenkontakt. liwilt4etts
liegenb = tusschenliggend, -gelegen.
30,114en!Ilinie, w.; ottablieit, m.; onaidOne,
w.; ottauer, w. = tusschenlilijn (boekdr.:
interlinie); -maaltijd; -machine; -moor.
3tni'lMen110aufe, w.; :perion, w.; :Oeiler,
m. = tusschenlipoos (ook: speeltijd); -persoon;
-pijler (penant).
3WildiettiVia1i, m.; :rab, I.; :rang, m.; .raum,
m. = tusschenliplaats (-ruimte, ook : doorgangsplaats) ; -rad; -rang; -ruimte (-poos).
3Wi'Kettrebe, w. = uitweiding, afdwaling;
onderbreking, interruptie. &A' I i0 nub um
m. = onderbreker, stoorder.
3wriMettlIregierung, w.; :veld), 1.; :rut rn.
tusschenliregeering; -rijk; -roep (interruptie).
3WilMettla4, m. = tusschenzin. 3tui'icbenicbein,
m. = recepis.
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Zie ook
&rift enflic4tag, m. ; .lbebiteur, m. ; sioeife, w. =
tusschenilschot; -expediteur; -spijs (-gerecht).
3tviltbettlIfbiet, 1.; sitanb, m.; qtation, m. =
tusschenijspel (intermezzo); -stelling; -station.
3tvilcbenlifted, m. (qtaittuert, 1.); m.;
srtfid, 1.; =flute, w. = tusschenflverdieping
(entre-sol); - gelling; -stuk (-spel); -trap (-graad,
middeltrap).
3tvilttentlitunbe, tn.; =ton, m. = tusschenliuur
(-tijd, speeltijd); -toon.
3tvi'lrbentrtiger, m. = aanbrenger, verklikker.
3tvilebentrageret, m. = aanbrengerij, verklikkerij. 3tvi'Ve4enuntitattb, m. = tusschenbeide komende omstandigheid, incident. stui'•
it§enbattlitO = internationaal. 3Wilt§entvalt,
in. = tusschen-, middenwal. 300'idientvattb,
w. = tusschenwand.
3tvilettlItveite, m.; w.; =Wort, 1.;
.geite, ID. = tussehenliruimte; -as (-golf);
-werpsel; -regel (interlinie).
3Wildjeu3eilig = tusschenregelig, interlineair.
3iviltbett5eit, w. = tusschentijd; in ber 3w. —
in dien t., ondertusschen, -wijl. 3tviliten.
iittfen, 131. = tusschenrente, interusurium.
Stuift, m. —es, —e = twist, oneenigheid,
strijd, verschil = twistend, strijdend,
oneenig. 3tuiltigteit, w. —, —en = twist,
oneenigheid.
ituiti ft§ern, id)131. (b.) sjilpen, zingen, kwinkeleeren ; flue bie Mien fungen, 3w. bie 3ungen=
zoo de ouden zongen, piepen de jongen;
(bed.) einen a. er eentje nemen (een borrel).
3mit'ter, m. —s, — = tusschenwezen, bastaard,
tweeslachtig wezen; hermafrodiet; tusschending; onzuiver erts. hybridisch. 3tvitterbil=
bung, to: = bastaard-, tusschenvorin, hybridische vorm. 3tvirterblunte, w. = hybridische
bloem. 3tvitlerfortn zie .3w Werbilbung.
3Wirtergeftble4t, 1. = hybridisch-, bastaardgeslacht. 3tvittergeKbbf, 1. bastaard, tweeslachtig wezen. 3Wittergetuit44, 1. = hybridisch gewas, h..e plant. 3tvitter4aft, 3tuit'm
terlg = tweeslachtig, hybridisch. &Atter.
Oftattie, w. = hybridische plant. 3tvit'ter.
P§eitt, m. = onwezenlijk, spookachtig schijnsel,
licht. 3tuittertvelen, 1. tusschenwezen,
hybridisch wezen; bastaard. 3rnittertvort, f. =
bastaardwoord.
icbm. (f).) = ongeduldig been en weer
bewegen; trillen, flikkeren.
[itue = poet].
5tvalf, (ook) itnatle twaalf; bie 3. = de 12;
Wit finb unier 31011(e) = wij zijn met ons
twaalven. 3tvOtred,r. —(e)s, —e = twaalfhoek.
atuairedig = twaalfhoekig. 3tvalrenber, m.
—5, — = hert met 12 takken, twaalfender.
3tvOrter, m. —s, — ('t cijfer) 12; twaalftal,
dozijn; twaalfkreutzerstuk; lid van den raad
der twaalf; twaalfender (hert); wijn van 't jaar
'12; iem. van 't 12de (regiment) en7. atbar•

feria' = twaalfderlei. ituatrfat§ = twaalfvoudig; bas 3 e, ein 8 .. ell = 't, een
twaalfvoud. 3tvalrfin'gerbarnt, m. twaalfvingerige darm. 3101110, 1. —(e)s, —e,
=ffiittner, m. —s,
twaalfvlak.
fladjig = twaalfvlakkig. 3tvalrfiirft, m. —
twaalfvorst, dodekarch (Egypte 700-656 v. C.).
= twaalfstijlig (van bloemen).
3tvOtrberrfitaft, iv. = regeering der twaalf,
dodekarchie, vgl.
3tti Ottllid4rift; =mat; mann
twaalfljarig;
-maal; -werf (twaalfmaal herhaald).
3tualfisto' natig = twaalfmaandsch. 30)ülfuto'.
natlie§ = twaalfmaandelijks(ch). 3tublr=
Haute zie 3 ro OM en. Stvalrbfienber, nt. —s,
— twaalfponder.
s leitig; qbattig = twaalfIlsnarig;
-zijdig; -spletig.
.tiigig = twaalfilurig; -daagsch.
3tvOlftaletgele#,
= wet van de 12 tafelen.
Wattle (ber, bie, bas) (de, 't) twaalfde;
Star! ber 3., Starel XII. = Karel de Twaalfde,
Karel XII. &tvOtrteftatb' = twaaldehalf.
atubittellig = twaalfdeelig. 3rni)Iftel, I. —5,
= twaalfde (deel). 3tvatrten, q31. de
12 dagen tusschen Kerstmis en Driekoningen,
(liturgiseh: Kerstkring). itvOlftett# = ten
twaalfde.
34an', —s = cyaan, blauwzuurstof. 34a'ne,
—n = cyane, blauwe korenbloem.
34an'ellett,f. = cyaanijzer. 34attrali(um),1.-cyaankali. 34an'faure, = cyaanzuur.
&Minn; 131. = Cykladen (eilanden). 30floi'be,
—, —It = cykloide, radlijn. &non', m.
—5, —e = cykloon, wervelstorm.
34flop', m. —en, —en = cykloop, eenoogige
reus. 300;11(0 = cyklopisch, reusachtig.
m.
—Hen = cyklus, (tijd)kring,
reeks gedichten, romans e. d.
34tin'ber, m. —s, — = cylinder; lampeglas;
hooge hoed, kachelpijp. 341itt'berbureau, 1. =
cylinderbureau. 34tiniberfürutig = cylindervormig. 341itt'ber#Ittier, m. = lampeglasborstel. 341itt'berit§eibe, tv. = zuiger.
ben*,
= cylinderhorloge.
=
cylindrisch.
34ntologie', = zymologie, gistingleer.
itmolift§ = zymotisch, gistend, gistings...
34'nifer, tn. —a, — cynikus. ityttifd) —
cynisch. 84111'6'11mb, m. — cynisme, cynische
wijsbegeerte.
34'berfatle,
= Cyprische, cypersche kat.
wijn
34'bern, 1. = Cyprus. 34'betivein, m.
cypres.
—n
van Cyprus. 34brerfe, w.
cypressehout. 311Oria,
344reriett4ol3,
= Cypria, Cypris, Venus. 3tr4,rife0 =
Cyprisch.
341tettartig = zakachtig, blaasachtig.
31rtifub, m.
—
cytisus, gouden regen.
3. 3. = Sur 3eit zie 3ur3eit.
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Dr. J.-B. Besancon et W. Struik, Précis historique et anthologie
de la litterature francaise, III, ingenaaid 18,50, gebonden f 9,50;
elk deel afzonderlijk, ingenaaid f 4,25, gebonden . . 3e druk f 4,90
BIBLIOTHEQUE DES DEBUTANTS, par W.-F. Hildebrand et
Dr. J.-H. Kool. 10 nummers. ...... . . . . . a
0,40
L. Bot en C. J. Uiterwaal, Bekn. Fransche Spraakk.voor R.-K. scholen,
III, ing. a f1,00, geb. 2e dr. a f 1,20, III, ing. f 1,40, geb. f1,60;
Oefen b. I, m. afz. Wrdl., ing. 11,00, geb. 2e dr. 11,20, II, m. afz
Wrdl., ing. f 1,40, geb. f 1,60; III, ing. f 1,40, geb.. . . .
1,60
7,90
C.-F. van Duyl, Gramm. franc., par J. Bitter et M. Hovingh, geb., 3edr.
Dr. J. Fransen et Dr. H.-G. Martin, Fragments aTraduire. le en 2e deel a 0,90
Dr. J. Fransen et M.-1. Premsela, Prosateurs Modernes, ing. (2,90, geb.
3,25
K. R. Gallas, Fransch Schoolwoordenboek, 2 dln. geb. in 1 band, 3e dr.
5,90
Dr. J.-H. Kool, Voyage en France, ge111., ing. f 1,75, geb., 3e druk
2,00
D. de Lange, Vertalingen uit het Fransch . . .
0,75
D. de Lange, Leerc. v. d. Fransche taal, 3 dln., ing. a f1,70, geb., 7e dr. a
,90
D. de Lange en A. van Katwijk, Lrb. v. d. Fransche taal, geb., 5e dr.
,90
,75
D. de Lange en A. van Katwijk, Fransch leesb., met voc., 2 dln., geb. a
D. de Lange en W. Struik, Fransche Vertaaloef., I/II, 2e druk a
,00
Dr.1.W.Mannelstein en J. Sm it, La litterature a vol d'oiseau, geb.,3edr.
,25
Dr. J. W. Marmelstein en W. Struik, Routes nouvelles et vieux sentiers,
I, ing. f 1,50, geb. f 1,75; II, ing. f 1,25, geb. ..... .
,50
MA RNIX- DRUKKEN, o. red. v. Dr. J. W. Marmelstein en Dr. J. Smit :
Dr. J.-W. Marmelstein et Dr. J. Smit,Le Jardin fleuri, deel I, m. woordenl., ing. 11,90, geb. 2e dr. 12,10, deel II, geill., ing. f 2,25, geb.
2,50
Pierre Loti, Judith Renaudin, uitgeg. door Dr. J. W. Marmelstein,
geillustreerd, ingenaaid f 1,25, gebonden ..... . . .
1,50
Louis Mercier, Les Demoiselles Valery, uitgegeven door Dr. J. W
1,25
Marmelstein, ingenaaid f 1,00, gebonden
Mme E. de Pressensê, La Maison blanche, avec vocabulaire,
1,50
arrange et annote par M.-J. Ornêe, ingenaaid f 1,25, gebonden
Mme de la Ville de Mirmont, Le Larron, avec vocabulaire,
1,50
arrange et annote par M.-J. Orn6e, ing. I 1,25, geb.. . . .
Mme L. Rauzier-Fontayne, Sous la Croix. Nouvelles huguenotes,
1,90
avec vocab., arr. et ann . par W. Uittenbogaard, ing. 11,70, geb.
PETITE BIBLIOTHEQUE par W. Bartels, 9 deeltjes, 12e druk a 0,45
1,90
G. Schilperoort, Lectures commerc., industr. et fin., ing. f 1,70, geb.
1,80
W. Struik en W. J. Jongejan, Voorlooper, III, ing. a f 1,60, geb.,3edr. a
1,25
W. Struik en W. J. Jongejan, Lect.Chois., I/II, ing. a f1,10,geb.,11e dr. a
1,70
W. Struik en K. R. Gallas, Bekn. Fr. Spraakk., ing. [1,50, geb., 7e dr.
W. Struik en K. R. Gallas, Fransche Vertaal- en Spreekoefeningen ,
2 deeltjes, met Vocabul., ing. a f 2,25, geb. . . 7e druk a 2,75
W.Struik en K.R.Gallas, Fr.leesb.,m.voc.,I/II,ing.a f 2,25,geb.,4edr.a 2,60
TAAL EN LIED. Liederen in vreemde talen. FRANSCH EN ENOELSCH,
1,75
d. K. Veldkamp. L. Huizenga en W. Uittenbogaard, ing. 11,50, geb.
2,75
Dr. B. J. H. M. Timmermans, Poesies, ingen. f 2,25, geb. . . .
1,10
W. Uittenbogaard, Les fautes Drincipales, ing. f 0,90, geb., 6edr.
1,10
W. Uittenbogaard, Choix de Mots, ingen. f 0,90, geb., 5e druk
1,10
W.Uittenbogaard,Notes idiomatiques (et etymol ogiques),ing. f 0 ,90 ,geb.
lucieVos, Entre nous. Lect. franc. a 1 'usage des ecoles prim. , a y. la collab
0,85
de Jan Ligthart et H. Scheepstra et ay . un voc., 2 dltjs, gei11.,12edr. a
2,10
W. P. Weber en C. J. Franssen, Stukken ter vent. uit het Fransch geb.
Dr. W. v. d . Wijk. Leesboeken v. d. hoogere kl. van H.B.S , Handelssch
en Gymnasia. FRANSCH, d G. Schilperoort, ing. f 2,50, geb. 2edr. 2,90
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F. A. R. Beekman en G. A. C. van Goor, Duitsch Leesb. v. middelb. e. a.
sch., bew. door J. W. Haverkamp, 3 dln., ing. a f1,30, geb., 30e dr. a f 1,50
L. Bot, Bekn. Duitsche Spraakkunst v. R.-K. sch., met afz. Oefenboek,
I, ing. a f 0,80, geb., 3e dr. a f1,00, II, ing. a /1,40, geb., 2e dr. a
0,80
f1,60 ; III, ing. [1,40, geb. f1,60 ; Oefenboek III, ing. 10,60, geb.
1,00
L. Bot, Vertalingen Holl.-Duitsch, Duitsch-Holl., ing. 10,80, geb.
L. Bot, Ein deutsches Plauderstiindchen in holldndischen, katholischen
Schulen. Idiomatisches in Gesprachsform, ing. f 1,20, geb. . .
1,40
L. Bot, Die ewige Quelle. Erzahlungen , Lieder und Gedichte, mit
WOrterverzeichnis, illustr. von Sierk Schroder, I, furs erste Jahr,
ing. f 1,50, geb. f 1,75 ; II, furs zweite Jahr, ing. f 1,50, geb.
f 1,75; III, furs dritle Jahr ..... . . . ..... ter perse
B. E. Bouwman u. Th. A. Verdenius, Hauptperioden der deutschen
4,75
Literaturgeschichte, gen., ing. i 4,25, geb. ...... .
B. E. Bouwman u. Th. A.Verdenius, Deutsche Literaturg., geill. , ing. in
2 dln of 2,75, geb. a /3,50, geb. in 1 bnd f 6,25, geb. in 2 bdn, 8edr. 6,75
Dr. C. Brouwer en Dr. G. Ras, Eenvoudige Duitsche spraakkunst voor
1,00
het le jaar, ingenaaid f 0,80, gebonden . . . . lie druk
1,00
Eenv. Duitsche spraakk. v. h. 2e en 3e j., ing. f 0,80, geb., 8e dr.
Einfache deutsche Sprachlehre Mr das 2. und 3. Jahr, ing.
1,00
f 0,80, geb. . ........... . . . 6e di uk
1,00
Oefeningen voor het le, 2e en 3e jaar, ing. a f 0,80, geb., lle druk a
Dr. C. Brouwer en Dr. G. Ras, Dertig Eenv. Vertalingen (Neder1.1,10
Duitsch), ge111., ing. f 0,90, geb. ........ 2e druk
Dr. C. Brouwer, Dr. G. Ras en A. Lobstein, Duitsch voor Ulo.
1,00
Spraakkunst I en 11, ing. a f 0,80, geb. . . . . 4e druk a
1,00
of voor Spraakk. 11: Kleine Grammatik II, ing. f0,80, geb., 2e dr.
1,00
Oefeningen I-III, ing. a f 0,80, geb.. . . . . 5e druk a
Dr. C. Brouwer und Dr. G. Ras, Das Wunderhorn. Erahl., Gesch. u.
Gedichte, geill. Leseb. furs 1. Jahr, ing. f 1.30, geb., 7e dr. f1,50 ;
furs 2. Jahr, ing. f 1,60, geb., 6e dr. 11,80, furs 3. Jahr, ing. f 1,70,
1,90
gebonden . . . . . . . . . ..... . . 3e druk
VON DEUTSCHER ART UND KUNST, von Dr. C. Brouwer und
Dr. G. Ras, 12 deelen.
DEUTSCHE NOVELLEN ,von S. Boorsmau.K.Brants,6ditjes,8edr.a 0,45
I. van Gelderen's Duitsch Schoolw.boek, 2 dln. geb. in 1 band, 2e dr. 5,90
I. van Gelderen, Een Vijftigtal. Vert. uit het Ned. in het Duitsch, 8e dr. 2,00
Dr. I. Gerzon, Hundert Ubungsaufgaben. ..... 7e druk 0,80
Dr. J. Gerzon, Deutsch- Hollindisch, herzien door Dr. C. Brouwer en
4,50
Dr. G. Ras, ing. f 3,90, geb.. . . . . . . . . 2e druk
Dr. J. Gerzon, Dr. C. Brouwer en Dr. G. Ras, Schwere Wider,
1,20
ingen. f 0,80, geb. f 1,00, met wit papier doorsch., geb.. 7e druk
R. P. G. Hameetman en W. p .Weber, Leerb. der Duitsche Hand.corr., m.
1,55
afz.hulpb.,I,ing.a f 1,10,geb.5edr.a f1,25,11, ing. a /1,30, geb.3edr. a
R. P. G. Hameetman en W. P. Weber, Stukken ter vertaling uit
2,10
het Duitsch, met Hulpboek, geb. ..... . . . 2e druk
2,10
Opstellen ter vertaling in het Duitsch, met Hulpboek, geb. . .
R. P. G. Hameetman en W. P. Weber, Hollandsch-Duitsch. Vijfhonderd
1,60
zinnen op het geb. v. handel en economie (m. wrdl.), ing. 11,40, geb.
Dr. Joh. Heemstra, Das Deutsch der Technik, geill. I, mit Hilfs2,90
buch, inv. f 2,90, geb. f 3,25, II A en II B, ing. a. f 2,60, geb. a
1,25
A. H. Huibregtsen, Duitsch voor oudere leerlingen . . . . .
Dr. C. S. Jolmers en P. J. Roorda, Am Rhein. Lees- en leerboek
voor de hoogere kiassen der Ulo-scholen, geill. , ing. f 1,10, geb. 1,30
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MARNIX-DRUKKEN, onder red. van J. Karsten en J. Zuidweg:
Vom goidnen Oberfluss, herausg. von J. Karsten, J. H. Schouten
und J. Zuidweg, 1/III, ing. a f 1,50, geb.. . . . 3e druk a f 1,75
Hedwig Andrae, Ein kOniglich Kind, herausg. von J. Karsten, geb.
1,25
Emil Frommel, 3 Erzahlungen, herausg.v. J. Zuldweg, ing. f1,00,geb.
1,25
JeremiasGotthelf,Bauernspiegel,herausg.v.J.Karsten,ing f1,25,geb.
1,50
Gustav Harder% Jaalahn!, herausg.v. G. J.Dieperink, ing. (1,50, geb.
1,75
Herm. Anders Kruger, Gottfried Kampfer,herausg.v.J.H.Schouten,
1,90
in g . f 1,70, geb.. ............... .
H. Machwiirth, Der Pflegebruder, herausgeg. v. W. Uittenbogaard
1,75
ing. f 1,50, geb.
1,75
M. Riidiger, Waldtraut, herausg.v.W. Uittenbogaard, ing. f1,50, geb.
Charlotte M. Yonge, Die Ritter von Adlerstein, herausgegeben
1,75
von J. Karsten, ingenaaid f 1,50, gebonden . . . . 2e druk
1,75
Die Reifepriifung, ges. v. J. Karsten u. J. Zuidweg, ing. f1,50, geb.
NEUERE PROSA, redigiert v. B. E. Bouwman und Th. A. Verdenius:
1,15
Wilh. Heinrich Riehl , BURG NEIDECK, gee.. . . . 5e druk
Marie von Ebner-Eschenbach, Heinrich Lee, J. V. Widmann
1,15
und H. Lons, TIERQESCHICHTEN . . . . . . . . 5e druk
DEUTSCHER HUMOR von Otto Ernst und H. Seidel, erliutert
1,15
von B. E. Bouwman . . . . ..... . . . 3e druk
1,60
G. v. Poppel, Grundrisz der deutschen Literaturgeschichte, 4e dr.
Dr. J. M. Rameckers, Deutsche Prosa fur die oberen Klassen
2,40
hOherer Lehranstalten, I, geIllustreerd, ingenaaid f 2,10, gebonden
Dr. J. M. Rameckers, übersetzungssiinden. Ein Hilfsbiichlein fiir
1,40
Deutschstudierende, ing. f 1,25, geb
Dr .. H. W. Rutgers und C. P. Dijksterhuis, Deutsche Prosa zum
. . . . . . . 5e druk a
0,75
Ubersetzen, geillustreerd, I/II
TAAL EN LIED. Liederen in yr. talen t. d. v. Chr. sch. v. voortg. ond.
1,90
DUITSCH d. K.Veldkamp, L. Huizenga en J. Karsten, ing. 11,70, geb.
W. Uittenbogaard, Sammlung der Examenaufgaben Deutsch1,40
Niederl. fur das Elementardiplom, aus den Jahren 1893 -1927, 5e dr.
1,30
W. Uittenbogaard, Alltagliches, ingen. f 1,10, gebonden, 10e druk
1,30
W. Uittenbogaard, Allerhand Schwierigkeiten, ing. [1,10, geb., 6e dr.
1,10
W. Uittenbogaard, Idiomatisches, ingen. f 0,90, geb. . 5e druk
2,25
J. A.Verdenius, Ausgewililte deutsche Gedichte, ing. 11,60,geb.,5edr.
J. A. Verdenius en R. P. G. Hameetman, Leerb. d. Duitsche taal, ten
1,75
dienste van Handelssch., geb., I, 12e dr. f 1,50, II, m. hulpb., /0e dr.
J. A. Verdenius en R. P. G. Hameetman, Duitscb Leesboek , met hulp1,75
boekje, voor middelbare, Mulo- en Handelssch., I, geb., Ile druk
2,10
II A, v. midd. en Mulo-sch., II B, v. Handelssch., geb., 5edruk a
J. A. Verdeniusund R. P. G. Hameetman, Neues deutsches Lesebuch
1,75
mit Hilfsbuch. Twee deelen, met Hulpboek, geb. . 4e druk a
J. A. Verdenius und R. P. G. Hameetman, Deutsche Sprachilbungen,
1,75
m. Hilfsb. , f. Hdelssch . u. Schul. m. Hdelskl., IIII, geb. a f1,50; III, geb.
J.A.Verdenius en Th. A.Verden ius, Leerc. der Duitsche taal v. middelb.
en Mulo-sch., I, ing. f 2,00, geb., 5e dr. f 2,25; II, ing. f 2,00,
geb., 3e dr. f 2,25; III, ing. f1,10, geb. 3e dr. f1,30; IV, ing. f 1,30,
1,10
3edr.
f 1,50 ; Spraakk. beh. bij III en IV, ing. f 0,90, geb., 3e dr.
Th. A. Verdenius en B. E. Bouwman, Vertalingen in en uit het Duitsch
voor kandidaten L. 0. en studeerenden M. 0., A, m. aant., 2e dr. 2,40
Dr. W. v. d. Wok, Leesb. v. d. hoogere kl. van H.B.S., Handelssch. en
Gymnasia. DUITSCH, door J. H. van Beckum, ing. f2,50, geb., 2edr. 2,90
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B. D. Beat, Extracts tor translation into Dutch, ing. r 00, geb., 9e dr. f 1,30
L. Bot en J. Houtepen, Bekn. Eng. Spraakk. v. R.- K. sch., I, ing. f 1,40,
geb.,3edr.f1,60; II, ing, f1,60,geb.2e dr. f1,80;11I, ing. f1,00, geb.
1,20
Oefenboek, m. afz. Wrdl., I, ing. f 1,40, geb., 3e druk f 1,60;
II,
ing.
f 1,60, geb. 2e dr. f 1,80 ; III, ing. f 1,00, geb. . . .
1,20
A. Broers en R.P. G. Hameetman, Leerb. der Engelsche taal, m hulpb. ,
t.d v. Handelscurs., Handelsdag- en - avondsch., I en I I, geb., 10e dr. a
1,75
A. Broers, R. P. G. Hameetman en H. Koolhoven, Engelsch leesboek,
met hulpb., v. middelb., Mulo- en Handelssch., I, geb., lie dr.
1,75
II
A, v. middelb. en Mulo-sch.; H B, v. Handelssch., geb., 7e dr. a
2,10
CONTINUOUS STORY READERS, edited by P. van Rossum,
10 deeltjes ........ . . . . . . 15e druk a
0,45
J. C. G. Grass, Oefen. in de Engelsche taal. I. Leerstof voor Dha fist
thri ninths ,15e dr. f 1,25 ; II. Leerstof v. The first year, geb. 28e dr.
2,50
R. P. G. Hameetman en H. A. v. d. Kraan, Stukken ter vertaling
uit het Engelsch, met hulpboek, gebonden . . ..... .
2,10
C. van Heerikhuizen, Eng. spreken en schrijven, geill., ing. 11,70, geb.
1,90
C. van Heerikhuizen, Spraakkunst, ing f 0,75, gecart .....
0,90
. . . a
C. van Heerikhuizen, Oefeningen, 2 deeltjes . . . .
0,75
J. van Kleef, Technisch Engelsch Leesboek, ing. f 2.60, geb.. .
2,90
J. Kooistra en J. H.Schutt, Eenv. Eng. Spr., I/II, ing. a f0,80, geb., 5edr. a 1,00
Oefeningen bij de Eenv. Engelsche Spraakkunst, eerste deeltje,
ing. f 0,80, geb., 6e dr. f1,00, tweede deeltje, ing. f1,10, geb., 4e dr.
1,30
J. Kooistra en J. H. Schutt, A New Reader, I, ingenaaid f 1,25,
gebonden,
4e druk f 1,50 ; II, ing. f 1,80, geb. . . . 3e druk
2,10
J. Kooistra, J. H. Schutt en J. v. d. Brugge, Engelsch voor Ulo.
Spraakkunst I en II en Oefeningen I en II, ing. a f 0,80, geb.,2edr. a
1,00
J. Kooistra en A. G. van Kranendonk, A NEW ENGLISH LIBRARY :
Charles Dickens, A Tale of two Cities, bew. d. H. R. S. v. d. Veen.
geillustreerd, ingenaaid f 1,90, gebonden ..... 2e druk
2,10
Charles Dickens, Barnaby Rudge in London, bewerkt door
Dr. N. H. M. Zwager, geillustreerd, ingenaaid f 1,20, gebonden
1,40
Walter Scott, The Talisman, bewerkt door P. A. ter Weer,
geillustreerd, ingenaaid f 1,90, gebonden ........
2,10
J. M. Barrie, Quality Street, bewerkt door J. Kooistra, geil1,20
lustreerd, ingenaaid f 1,00, gebonden . ..... 3e druk
R. L. Stevenson, Treasure Island, bew. door A. G. van Kranendonk,
2,10
ingenaaid
f 1,90, gebonden . . ....... . 3e druk
W.Shakespeare,Hamlet,bew.d.Dr.H.de Groot,ing.f1,70,geb.,2edr.
1,90
Selections from the Pre-Raphaelites, bew. door Dr. B. C. Broers,
1,60
geillustreerd, ingenaaid f 1,40, gebonden . . . . . . . .
1,20
John Galsworthy, Strife,bew.d. Dr.H.deGroot,ing. f1,00, geb., 3edr.
English and American Humour, bewerkt door A. C. Stehouwer
1,80
en
J. Kooistra, ingenaaid f 1,60, gebonden .......
G. K. Chesterton, The Innocence of Father Brown, bewerkt door
1,40
Dr. N. H. M. Zwager, geill., ing. f 1,20, geb. . . . 2e druk
1,60
Joseph Conrad, Typhoon, bew. d. Dr. C. E. de Haas, ing. f1,40, geb.
H. A. Vachell, Quinneys', bewerkt door Dr. P. J. de Lange, ter perse
J. J. Leliveld, Techn. woorden en uitdrukkingen, geb. . 6e druk 2,25
2,25
J. J. Lel iveld, Technisch Leesb. voor de Eng. taal, geill., geb. , 5e druk
0,80
Dr. H. G. de Maar, Engl. Passages for Translation , geill., I/III, 4e dr. a
1,40
Dr.
H.
G. de Maar, Opstellen ter vertaling i/h Engelsch, III, geb. a
Dr. H. G. de Maar, A New English Grammar ....... ter perse
Dr. H. G. de Maar, The Sounds and Symbols of English . . . it., perse
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Dr. H. G. de Maar en J. H. A. Gunther, A Handbook or English Idiom,
II, 5e druk, ing. f 4,90, geb. f 5,40; 1 en III . ..... ter perse
Dr. H. G. de Maar en J. E. de Maar, Inleiding tot de Eng. Handelstaal, geill., I, 4edr. ing. [1,40, geb. [1,60; II, 2e dr. ing. f1,70, geb. I 1,90
Dr. H. G. de Maar en LE. de Maar, Handboek d. Eng. Handelstaal, geili.
A en B, 2e dr. ing, a f 2,50, geb. i f 2,90; C, ing f 2,25, geb.
3,25
f 2,50 ; D, 3e dr. ing. f 1,20, geb. f 1,50; E, ing. f 2,90, geb.
MARNIX-DRUKKEN, onder redactie v. R. Abels en H. Mulder:
1,90
The Horn of Plenty, d. A. Borst en G. de Zoeten, ing. f 1,70, geb.
1,70
Bunyan's Pilgrim's Progress, uitg. d. H. Mulder, ing. f 1,50, geb.
1,70
Ralph Connor, The Sky Pilot, uitg. d. A. Perdeck, ing. f 1,50, geb.
Edith C. Kenyon, Little Robin Gray, uitg. d. R. Abels, ing. f0,75, geb. 0,95
HesbaStretton,'No Place like Home',uitg.d.R.Abelti,ing.f 0,75, geb. 0,95
Hesba Stretton, Jessica's First Prayer,uitg.d.R.Abels c ing f0,75,geb.
2e druk .

.

.

.

.......

.

.

.

......

0,95

Mrs. 0. F. Walton, The lost Clue, uitg. d. H. R. S. v. d. Veen, ing.
1,70
f 1,50, gebonden . ............ 3e druk
1,50
M. G. van Neck, Preparatory English Prose, ing. f 1,30, geb., /7e dr.
1,90
M. G. van Neck, Easy Engl. prose and poetry, ing. f1,70,geb.,12e dr.
1,50
M. G. van Neck, A concise history of Engl. lit., ing. f1,30, geb. lie dr.
OF OLDEN TIMES AND NEW , onder red. van L van der Wal.
Charles Dickens, The Chimes, door K. ten Bruggencate, ge1,25
illustreerd, gebonden ...... • . . . . . 4e druk
Charles Dickens, A Christmas Carol, door K. ten Bruggencate,
1,25
geillustreerd, gebonden .......... 20e druk
Charles Dickens, The Cricket on the Hearth, door K. ten
1,25
Bruggencate, geillustreerd, gebonden ...... 5e druk
1,25
Charles Dickens, Oliver Twist, door H. Weersma,geilL, geb., 6e dr.
W. Shakespeare, The Merchant of Venice, door K. ten Brug1,25
gencate , geillustreerd, gebonden . . ...... 12e druk
W. Shakespeare , Julius Caesar , door K. ten Bruggencate , geil......... . . .10e druk
1,25
lustreerd, gebonden
W. Shakespeare, A Midsummer-night's Dream, door W. van DOOM,
. . . 4e druk
1,25
geillustreerd, gebonden . . .....
Dr. A. Perdeck, A Survey of English Literature, gebonden, 4e druk .1,25
2,25
Dr.
A. Perdeck, An English Literary Reader, gebonden . . . .
F. van de Poel, Beknopte Engelsche Spraakkunst, ing. f 1,25, geb. 1,50
F. van de Poel, Oefeningen bij de Bekn. Engelsche Spraakkunst 0,85
REVISED EDITIONS, edited by J. C. G. Grass and Dr. A. E. H. Swaen.
2,25
Drie deelen . . . . . . . . . . . . . . 10e druk a
P. van Rossum. Pract. leerb. der Engelsche taal , geill., 3 dltjes,12e dr. a 0,75
P. van Rossum. Boeiend Engelsch. Een v. leesb., geill. , III, gec., 4edr. a 0,90
J. H. Schutt, An Introduction to English Literature for Secondary
Schools, geillustreerd, I, ing. f 4,25, geb. f 4,90, II . . . . ter perse
2.75
C. van Straaten, Eng. Praktijk-diploma, m. hulpb., ing. f 2,50, geb.
TAAL EN LIED. FRANSCH EN ENGELSCH door K. Veldkamp,
1,75
L. Huizenga en W. Uittenbogaard, ingenaaid f 1,50, gebonden
1,10
W. Uittenbogaard, A handful of exercises, ing. f 0,90, geb., 5e druk
1,10
W. Uittenbogaard, Common Things, ing. f 0,90, geb., 5e druk
1,10
W. Uittenbogaard, English Idioms, ing. f 0,90, gebonden, 2e druk
Dr. W. v. d. Wijk, Leesboeken v. d. hoogere kl. van H. B.S., Han delssch.
en Gymn. ENGELSCH, d. H. I v. d. Meer, ing. f 2,50, geb., 2e dr. 2,90
THE YOUNG PEOPLE'S LIBRARY. Talbot Baines Reed, The
Fifth Form at St. Dominic's, by H. R. S. van der Veen, 3e dr. 0,70
Mary Mapes Dodge, Hans Brinker, by H. R. S. van der Veen, 2e dr. 0,70

WOORDENBOEKEN
OUDE TALEN
DR F. MULLER JZN

GRIEKSCH-NEDERLANDSCH
Prijs, gebonden, 2e druk f 9,90
In den tweeden druk is het formaat gebracht op de grootte van dat
van Van Wageningen. Het lettertype is verduidelijkt, de etymologie
is aan het eind der artikelen geplaatst.
Deze tweede druk is in alle opzichten belangrijk verbeterd, zoowel wat vorm als wat inhoud
aangaat, en .is in dezelfde mate bruikbaarder geworden. Voor een goed deel is dit te danken
aan de heusche wijze, waarop prof. Muller aandacht geschonken aan en gebruik heeft gemaakt
van de talrijke op. en aanmerkingen, die hem in druk en geschrifte geworden zijn, waarvan
hij de meeste opsomt in de interessante voorrede tot dezen tweeden druk, welker talrijkheid
trouwens het beste bewijs is voor de waardeering en belangstelling, die zijn arbeid in Nederland
gevonden had. Maar voor het grootste deel is die winst toch te danken aan de boven alien
lof verheven noeste vlijt en strenge nauwgezetheid, waarmede de schrijver al die jaren lang,
die tusschen den eersten en tweeden druk zijn verloopen, aan zijn geesteskind is blijken arbeiden.
Paed. StudiEn.

DR F. MULLER izN EN D R E. H. RENT MA

BEKNOPT LATUNSCH-NEDERLANDCH
Prijs, gebonden :. . . . f 5,90
Voici l'un des meilleurs dictionnaires abreges que je connaisse : it est complet ; la langue des
grands auteurs chretiens y est representee ; it est stir malgre sa brievete ; dans le domaine de
l'etymologie, it est a jour, d'une discretion peu commune quand elle est douteuse ; la filiation
des sees y est, en general, clairement marquee, la quantite des mots bien notee ; l'impression
en est ,on ne peut plus nette et le format commode. II a tout ce qu'il faut pour etre adopte
chez nous et servir dans nos athenees de la region flamande.
Humanitas.

DR J. VAN WAGENINGEN,DR F. MULLER jzN

LATIJNSCH-NEDERLANDSCH
Prijs, gebonden, 4e druk f 9,90
Zij, die zich het bezit van dit werk verzekeren, behoeven geen ander lexicon meer aan te
schaffen, hoever men zich ook in het Latijn wil bekwamen.
Vox Medicorum.
Het boek maakt reeds bij den eersten aanhlik een prettigen indruk : mooi papier, heldere
druk, en dank zij het oordeelkundig gebruik van drie soorten vette letters, zijn de omvang.
rijke artikels overzichtelijker dan in alle andere mij bekende Latijnsche woordenboeken. Wij
zijn van gevoelen, dat deze nieuwe druk een schitterende prestatie is.
A. GEEREBAERT S. J. in De Standaard v. Belgw.
Het bock zal in de nieuwe bewerking nog bruikbaarder en aantrekkelijker blijken. Fraternitas.
Door voor dit boek weer te bezigen bet oude formaat, heeft de firma J. B. Wolters het werk
met zijn omvangrijke artikels zeer aan overzichtelijkheid doen winners.
De Maasbode.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG

OUDE TALEN EN MYTHOLOGIE

ANTIEKE CULTUUR, onder red. v. Dr. D. Cohen, Dr. E. Slijper
en Dr. H. Wagenvoort:
A. Capita selecta uit de cultuurgeschiedenis der Oudheid.
Dr. P. J. Enk, Latijnsche Letterkunde, geill., ing. f 2,90, geb.
f 3,25 ; Dr. F. Muller Jzn., Grieksche Kunstgeschiedenis, gel!.
/1,50 ; Dr. D. Cohen, De Hellenistische Cultuur f1,50; Dr. H. M.R.
Leopold, Romeinsch Leven, geill. f1,50; Dr. H. Wagenvoort, Varia
Vita, met afbeeldingen en illustreerende Latijnsche teksten, ingenaaid f 2,50, gebonden ............ . . f 2,90
B. Schooluitgaven van Grieksche en Latijnsche schrijvers.
M. Tullius Cicero, Epistulae selectae, van inieiding en aanteekeningen voorzien door Dr. 0. Damstê, ing. f 1,90, geb. . . .
2,25
Dr. T. Goedewaagen en Dr. E. Slijper, Plato, ae Mythen-dichter.
Leesboek tut Plato, ing. f 1,90, geb ......... .
2,25
Dr. A. van Berkum, Atlas der Oude Geschiedenis in kaarten en
geb.
3,90
f
3,25,
platen, 79 cartons op 17 kaarten en 148 platen, ingen.
Dr. P. C. de Brouwer, Dr. F. Muller Jzn. en Dr. E. Slijper,
Latijnsche leergang voor Gymnasia en Lycea: Buigingsleer, door
2,50
Dr. E. Slijper, 3e dr. f 2,75 I Syntaxis, d. Dr. F. Muller Jzn . 2edr.
Oef. bij de Buigingsleer, door Dr. P. C. de Brouwer en Dr. E. Sniper,
2,25
met woordenlijst . . . . . . . ...... . 3e druk
Oef. b. d. Syntaxis, door Dr. P. C. de Brouwer en Dr. E. Slijper:
2,25
le deeltje: Casusleer, 2edr. f 2,25; 2e deeltje : Leer van het Verbum
1,50
Woordenlijst bij de drie deeltjes Oefeningen . . . . . .
Grieksche
Leerg.
v.
Gymn.
en
Dr. P. C. de Brouwer en Dr. E. Sniper,
2,90
Lycea. I A, Grammatica en Oef., I B, Vertaal- en Leesoef. a
3,25
. . .
II, Syntaxis en Leesboek ......... .
Dr.
D.
3,90
Cohen en Dr. I. van lizeren, Grieksch Leesboek, geb. 2e dr.
N. G. M. van Doornik, Vocabularium aangepast aan eenige bloem. . .
1,90
lezingen uit Ovidius' Metamorphosen, gebonden . .
Dr. F. F. C. Fischer, Vocabularium op Caesaris bellum Gallicum,
herzien door Dr. J. de Jong Tzn., gebonden . . . 9e druk
1,40
Dr F. F. C. Fischer, Vocabularium op Xenophons Anabasis, met
2,25
kaartje, herzien door Dr. J. de Jong Tzn., geb. . . . 9e druk
Dr. J. M. Fraenkel en Dr. P. Groeneboom, Plato's Verdedigings1,50
rede van Sokrates
. . . . .......... . .
Dr. H. van Gelder, Leerboek der Oude Geschiedenis, bewerkt
door Dr. D. Cohen, gebonden . .
. 8e druk
3.50
. . . .
Dr.
5,90
P. Groeneboom, Aeschylus' Prometheus, gebonden . . . .
Dr. J. van I heren, Hoofdlijnen der Grieksche vormleer, met vertaal1,75
oefeningen. Hulpmiddel bij taalstudie . ........
J. Kleijntjens S. J. en Dr. H. H. Knippenberg, Van Goden en Helden,
geillustreerd, ingenaaid f 1,90, gebonden . . . . . 7e druk
2,25
M. J. Koenen en Dr. J. F. P. van Anrooy, , Klasstek Hand1,60
woordenboekje, gebonden ........... 5e druk
Dr. 11. H. Rogge , Demosthenes' Eerste Philippische redevoering
en Olynthische redevoeringen. Met aanteek. en kaartje, 3e druk 0,90
Dr.
0,80
J. S. van Veen. Bekn. Overz. d. Gr. mythologie. geill . 14e dr.
Dr. J. Woltjer, Latijnsche grammatica, herz. door Dr. R. H Woltjer,
ing f 8,50, geb.
8,90
. ........... . 6e druk
Dr. J. Woltjer, Serta Romana , Poetarum decem latinorum carmina
3,90
5e druk
selecta, curavit Dr. R. H. Woltjer, gebonden . . .
Dr.R. H. Woltjer en Dr. G. W. van Bleek, Leergang voor het Latiin.
I, Gramm. le dl., ing. f 2,90, geb., 2edr. f 3,50; 2e dl., ing. f 2,75,
2 25
geb. 1 3.25: II. Oefen.. 2 deelen, in g. a 1'1.90, geb 2, (frith a

